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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
فيد ملن ألقى ممد وآله خري آل ، وبعد : فهذا خمتصر احلمد هللا على كل حال والصالة والسالم على حم

أكرب   اوكان أنتصاره شخصية كان هلا الدور األكرب يف شق املسلمني وتبديل السنن يفالسمع وهو شهيد 
 املختصر فيد من هذا البحث، ولكي تست )١(د من النفوسكارثة دمهت روح اإلسالم اليت مل تتمكن بع

ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  ُمَحمَّدٌ  َوَمايف قوله تعاىل: { والنظر ال بد لك من التأمل  َأَفِإنْ  الرُُّسلُ  قـَ
َقَلْبُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  َقِلبْ  َوَمنْ  َأْعَقاِبُكمْ  َعَلى انـْ  اللَّهُ  َوَسَيْجِزي َشْيًئا اللَّهَ  َيُضرَّ  َلنْ فَـ  َعِقبَـْيهِ  َعَلى يـَنـْ

 اْلَمِديَنةِ  َأْهلِ  َوِمنْ  ُمَناِفُقونَ  اْألَْعَرابِ  ِمنَ  َحْوَلُكمْ  َوِممَّنْ وقوله تعاىل: { ] ،٤٤}[آل عمران:الشَّاِكرِينَ 
بـُُهمْ  نـَْعَلُمُهمْ  َنْحنُ  تـَْعَلُمُهمْ  َال  النـَِّفاقِ  َعَلى َمَرُدوا  }َعِظيمٍ  َعَذابٍ  ِإَلى يـَُردُّونَ  ثُمَّ  تـَْينِ َمرَّ  َسنُـَعذِّ

 حتى الحوض أصحابي من ناس علي ليردنوقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: (( ] ،١٠١[التوبة:
)) [البخاري بعدك أحدثوا ما تدري ال فيقول أصحابي فأقول دوني اختلجوا عرفتهم

 يد واملكابرة ، حيث وان املسألةلوالرجوع إىل اإلنصاف والتحقيق وترك التق] ، ٦٥٨٢ر١٢٠ص٨ج
ا من املسائل العلمية ،   والتأييد، اإلعانة أسأله واهللاتتعلق يف املوالة واليت ال ينبغي التقليد فيها آل

  .عليه إال التوكل وال به، إال االستعانة وال منه، إال التوفيق فما والتسديد؛ والعصمة
  
  

  ]ترجمة مختصره[
 القرشى ، مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن حرب بن صخر) سفيان أىب( بن معاويةهو امللك 

،  )٢( هـ ٨ سنة فتحها يوم وأسلم ،ق هـ ٢٠سنة  مبكة ولد الشام، يف األموية الدولة مؤسس: يمو األ
 يف النكتة قال ابن حجر معلقاً: هذه ))شيء معاوية فضائل في يصح لم: (( راهويه بن إسحاق قال

 به يدفع ما استنبط نظره بدقيق لكن شيخه، قول على اعتمادا منقبة بلفظ صريحالت عن البخاري عدول
وإيضًا النسائي ينفي ان تكون هناك فضيلة ملعاوية   .]١٠٤ص ٧ج الباري فتح[ الروافض !! . رءوس

                                                            

   .]١٦١العدالة اإلجتماعية صقول سيد قطب [) ١(
  .٢٦١ص٧م جاألعال) ٢(
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 بن أمحد بن اهللا عبد طريق من أيضا اجلوزي ابن أخرجو  . )١( استشهد يف قصة مشهورة ذلكوبسبب 
 األعداء كثير كان عليا أن اعلم: قال ثم فأطرق ومعاوية؟ علي في تقول ما أبي لتسأ: ((حنبل
 بهذا فأشار لعلي، منهم كيادا فأطروه حاربه قد رجل إلى فعمدوا يجدوا، فلم عيبا له أعداؤه ففتش
 لكن كثيرة أحاديث معاوية فضائل في ورد وقد له أصل ال مما الفضائل من لمعاوية اختلقوه ما إلى
 واهللا وغيرهما، والنسائي راهويه بن إسحاق جزم وبذلك اإلسناد، طريق من يصح ما فيها سلي

 جهلة بعض وضعه ما:  ذلك ومن: ((اجلوزي القيم ابن وقال .]١٠٤ص ٧ج الباري فتح[)). أعلم
 معاوية فضل في يصح ال:  راهويه بن إسحاق قال.  سفيان أبي ابن معاوية فضائل في السنة أهل
 والضعيف الصحيح يف املنيف املنار[)).  شيئ وسلم عليه اهللا صلى النبي عن فيانس أبي بن
  .]١١٦ص

 حديث فيها ليس ولكن نعم،: قلت. كثيرة أحاديث فضيلته في ورد قد: قلت فإنقال العيين: ((
يقصد -قال فلذلك وغيرهما، والنسائي راهويه بن إسحاق عليه نص اإلسناد طريق من يصح

)). [عمدة القاري شرح صحيح البخاري منقبة وال فضيلة: يقل ولم معاوية، كرذ  باب: -البخاري
   ].٢٤٩ص١٦ج

 اإلسالم في دخلت الجاهلية، أصنام من صنما كنت معاوية يا وأنت: ةقال قيس بن سعد بن عباد
 من لرجل تعجبين أال لعائشة قلت:  قال يزيد بن األسود نعو ،  )٢( .طائعا منه وخرجت كارهاً،
 ذلك من تعجب وما : قالت اخلالفة يف - صلى اهللا عليه وآله وسلم – محمد أصحاب ينازع ءالطلقا
  . )٣( .سنة مائة أربع مصر أهل فرعون ملك وقد والفاجر البر يؤتيه اهللا سلطان هو
 -  النيب عن أحاديث ورووا فضائل لمعاوية وضعوا وطائفة: ((هـ٧٢٧املتويف سنة  ابن تيمية الشيخ قال
  ].٤٠٠ص٤)). [منهاج السنة جكذب كلها ذلك يف - سلمآله و  عليه اهللا صلى

 المحاربات من الصحابة بين وقع ما أنهـ: ٧٩١قال العالمة احملقق سعد الدين التفتازاين املتويف سنة 
 على بظاهره يدل الثقاة ألسنة على والمذكور التواريخ كتب في المسطور الوجه على والمشاجرات

 والعناد الحقد له الباعث وكان والفسق الظلم حد وبلغ الحق طريق نع حاد قد بعضهم أن

                                                            

 معاوية يكفي ما: فقال معاوية، فضائل من بشيء حيّدثهم أن أهلها فسأله دمشق اإلمام النسائي رمحه اهللا دخل )١(
 بالرملة، فمرَّ  مكة إىل فسار اجلامع، من أخرج حىت فيه يطعنون فجعلوا. فضائل له يُروى حىت برأس رأساً  يذهب أن

 مبكة فتويف عليل، وهو فأخرجوه مكة، إىل أخرجوين: فقال اجلامع، يف فضربوه. عنه فأمسك معاوية فضائل عن فُسئل
  ].٧٩٥ص١٤، البداية والنهاية ج ٦٣ص١. [سري أعالم النبالء جوثالمثائة ثالث سنة شهيداً  مقتوالً 

  . ٣٩٩ص٤٩، تاريخ دمشق ج ٣٥٥ص١١بداية والنهاية جال) ٢(
  .٣٨٣ص٧، الدر املنثور يف التفسري باملأثور ج ١٤٥ص٥٩، تاريخ دمشق ج ٤٣١ص١١داية والنهاية جالب) ٣(
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 صحابي كل ليس إذ والشهوات اللذات إلى والميل والرياسة الملك وطلب واللداد والحسد
 جرى ما . إلى قوله: وأما موسوما بالخير وسلم عليه اهللا صلى النبي لقي من كل وال معصوما
 مجال ال بحيث الظهور فمن سلمآله و  عليه اهللا صلى النبي بيت أهل على الظلم من بعدهم
 له ويبكي والعجماء الجماد به تشهد تكاد إذ اآلراء على اشتباه ال بحيث الشناعة ومن لإلخفاء

 ومر الشهور كر على عمله سوء ويبقى الصخور وتنشق الجبال منه وتنهد والسماء األرض في من
. [شرح املقاصد وأبقى أشد اآلخرة ولعذاب سعى وأ رضي أو باشر من على اهللا فلعنة الدهور

  ].٣٠٧-٣٠٦ص٢ج
  ]: )١( الث فضائل كما يزعمونث[يدافع أنصار معاوية عنه ب

   الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم . أصحاباألوىل: أنه من 
ب ، وقد روى البخاري ملا ارارد عمر بن اخلطا سلول بن ُأَيبّ  بن عبداهللا صحبة جنس من صحبته: يقال

 يقتل محمدا أن الناس يتحدث ال دعهقتل عبد اهللا بن أيب ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: ((
  ].٤٩٠٥ر١٦٤ص٦)). [جأصحابه

 ؛ شيء يف والتعظيم املدح أمساء من فليست ، للغري املالزمة هي اليت ، اإلطالق على اللغوية الصحبةآلن 
 َأَكَفْرتَ  ُيَحاِورُهُ  َوُهوَ  َصاِحُبهُ  َلهُ  قَالَ {، قال تعاىل:  بربه الكافر ،دينه عن اخلارج ا تعاىل اللَّه مسى وقد

   )٢(].٣٧: الكهف} [ نُْطَفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  تـَُرابٍ  ِمنْ  َخَلَقكَ  بِالَِّذي
  [فائدة يف كون إجرام الصحايب أقبح من غريه]
 شرف ـ وَسلَّم وآله َعلْيه اهللا لَّىصَ  ـ اللَّه رسول صحبة وأنقال اإلمام اهلادي عزالدين بن احلسن (ع): 

ا يثبت مل ولكن ورفعة؛  بعكس يقضيان والنقل العقل بل املوبقات؛ الذنوب تكفر وال احملرمات، تبيح أ
 .ذلك
 َصلَّى ـ اللَّه رسول صحب الذي الصحايب، جراءة أن حكمه، ويف عنده املناسب أن شك فال: العقل أما
ار وانفجار النبوة، أنوار وشاهد طويًال، هراً د ـ وَسلَّم وآله َعلْيه اهللا  واسطة غري من دينه فأخذ احلكمة، أ

؛ وعظيم التمرد، وشدة الشقاوة، على وأدل غريه، جراءة من موقعاً  أعظم  ذلك يشهد مل إن العتوِّ
 .األخالق مساويء ومجيع بالنفاق،

} ِضْعَفْينِ  اْلَعَذابُ  َلَها ُيَضاَعفْ  ُمبَـيـَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ِمْنُكنَّ  يَْأتِ  َمنْ  النَِّبيِّ  يَاِنَساءَ : {تعاىل فقوله: النقل وأما
 ].٣٠: األحزاب[

                                                            

  . ١شايف جال) ١(
  .١وامع األنوار جل) ٢(
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 صحبة، أبلغ وهي وَسلَّم، وآله َعلْيه اهللا َصلَّى اللَّه لرسول صحبتهن أن على ودل ماذكرناه، فأكد
 معاوية صحبة كونت فكيف عليهن؛ التغليظ يف بل عنهن؛ التجاوز يف سبباً  تكن مل وأعظمها، وأخصها

 املصائب من وأحدثه اإلسالم، به ماكاد جتاوز يف سبباً  الشقاق، وأبلغ العظيم، والتمرد النفاق من نوع مع
   )١(.!الطوام؟ واحلوادث العظام،

   ان أخته أم حبيبة رضي اهللا عنها .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملك صهرالثانية: أنه 
 يهودي وأخوها أخطب بن حيي بنت صفية َوَسلَّم وآله َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى اهللا رسول حتت كانت قد: يقال

  ].١٢٦٥٠ر٤٥٩ص٦[السنن الكربى للبيهقي ج .
   ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم .لرسو  كتاب الوحية: أنه من  ثالثال
 سلم بقتله .: قد كتب الوحي عبد اهللا بن أيب سرح ومعلوم ردته وأمر النيب صلى اهللا عليه وآله و يقال

  ].٢٩ص٥[ينظر سري أعالم النبالء ج
  
  : ]األحاديث الواردة يف معاوية بن أيب سفيانبعض [

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإذا الغلمان مع ألعب كنت: قال عباس، ابن مسعت :قال محزة، أيب عن
 لي)٢( فادع هباذ((: فقال حطأة فحطأين فجاء باب على فاختبأت إيل إال جاء ما: فقلت جاء قد

 عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتيت يأكل، إنه: فقيل له فدعوته فذهبت: قال الوحي يكتب وكان ))معاوية
آله و  عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتيت يأكل، إنه: فقيل فأتيته ))فادعه فاذهب((: فقال فأخربته سلمآله و 

دالئل النبوة البيهقي [. بطنه شبع فما: الق ،))بطنه اهللا أشبع ال((: الثالثة يف فقال فأخربته سلم
  ].٤٦٤ص ٤، مسند أيب داود ج ٢٠١٠ص ٤، صحيح مسلم ج ٢٤٣ص٦ج

 يأكل كان إنه: فيقال إمارته، أيام في الدعوة هذه ووافقته ،بعدها يشبع القال ابن كثري انه كان: ((
[البداية والنهاية  )).أعيى وإنما أشبع ال واهللا: يقول وكان بلحم، طعاما مرات سبع اليوم في
  ].٥٧ص٢، املختصر يف أخبار البشر ج ٥٨ص١٠، تاريخ الطربي ج ١٨٩ص٦ج

 طعاما حضر اْلَقْزِويِينّ  الضرير ُحمَمَّد بأيب يعرف رجل ِبَقْزِوينَ  َكانَ  الرسالة خالل فقالقال القزويين: ((
 :فقال أكله جودة ُحمَمَّد أَبُو فأحسن أكول رجل جنبه َوِإَىل 

  معاوية أمعائه ِفي كأن...  كالهاوية بطنه لي وصاحب
)). [التدوين يف معاوية جنب ِإَىل  األمعاء وقوع وجودة اللفظ هذا وجازة ِإَىل  انظر احلسني أَبُو قَالَ  مث

  ].٨٥ص٢أخبار قزوين ج
                                                            

  عراج يف كشف اسرار املنهاج خ.امل) ١(
  ].٢٤} [األنفال:ُحيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَاتعاىل: { قال) ٢(
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 ابن كان: قال نافع، عن حممد، بن واقد عن شعبة، حدثنا الصمد، عبد حدثنا بشار، بن حممد حدثنا
 ال نافع، يا: فقال ،كثريا فأكل معه يأكل رجال فأدخلت معه، يأكل مبسكني يؤتى حىت يأكل ال عمر،
 والكافر ،واحد معى في يأكل المؤمن((: يقول سلمآله و  عليه اهللا صلى النيب مسعت ،علي هذا تدخل
، صحيح مسلم  ٥٣٩٣ر٧١ص٧)) [صحيح البخاري جأمعاء سبعة في يأكل
  ].٢٠٦٠ر١٦٣١ص٣ج

 بطنه شحم كثر حيث قاعدا، معاوية خطب إنما((: قال الشعيب، عن مغرية، عن جرير، حدثنا
  ].٥١٩٣ر٤٤٩ص١)) [مصنف ابن أيب شيبه جولحمه
 إلى يدعوهم الباغية، الفئة تقتله عمار، ويح(( قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم : األول احلديث
 ظاهرة وفضيلة النبوة أعالم من علم احلديث هذا ويف، قال ابن حجر:  )١( )).النار إلى ويدعونه الجنة
   )٢( .حروبه يف مصيبا يكن مل عليا أن الزاعمني النواصب على ورد ولعمار لعلي

ان دعوته إىل النار ال تنفي عنه اإلميان ، قلت ال يعقل ذلك كيف يكون مؤمن مصرية  :قد يقول قائل
رٌ  ِمنٌ ُمؤْ  َوَلَعْبدٌ اجلنة ويدعوا إىل النار ! قال تعاىل: {  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأولَِئكَ  َأْعَجَبُكمْ  َوَلوْ  ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخيـْ

وقد يقول قائل: ان دعوته إىل النار ال تستلزم دخوله ومن ] ، ٢٢١}[البقرة:اْلَجنَّةِ  ِإَلى َيْدُعو َواللَّهُ  النَّارِ 
 َيْدُعونَ  أَِئمَّةً  َوَجَعْلَناُهمْ { قال تعاىل: معه النار ، قلنا: هذا حمال ، بل دخوله ومن معه من باب أوىل ،

من  ةكيف يكون مصري من ال ينصر يوم القيام  ] .٤١}[القصص:يـُْنَصُرونَ  َال  اْلِقَياَمةِ  َويـَْومَ  النَّارِ  ِإَلى
 إلى يدعو واهللا النار إلى يدعون أولئكقال تعاىل: {قبل اهللا سبحانه وتعاىل ! ، و 

، وقال  كدعوة البغاة   ومن سار على هداه إىل اجلنة ال إىل النارتأمل ان دعوة اهللا ]٢٢١}[البقرة:الجنة
 ] .٤١}[غافر:النار إلى وتدعونني النجاة إلى أدعوكم لي ما قوم وياتعاىل عن الرجل احملب لقومه: {

 عمار قاتل بعمار، قريش أولعت اللهماحلديث الثاين: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((
  . )٣( )) نارال في وسالبه
 من عادو  وااله من وال اللهم((قال صلى اهللا عليه وآله وسلم لعلي بن أيب طالب: :  الثالث احلديث
  .حاربه معاويه ومن معه  قدو  ، احملاربة العداوة فأعظم )١( ))عاداه

                                                            

 والبيهقي والنسائي شيبه أيب وابن حبان وابن،  ٣٦٨ص١٨ج حنبل بن وأمحد،  ٤٤٧ر٩٧ص١ج البخاري )١(
 صحيحة بأسانيد عندهم مروي هؤالء كل العسقالين حجر وابن سعد وابن راهويه وابن واملوصلي والطرباين واحلاكم
  . السنة أهل طرق على

  .٥٤٣ص١تح الباري بشرح صحيح البخاري جف) ٢(
 ألبن واملثاين اآلحاد،  ١٤٤٣٠ر٥٣٩ص١٣ج للطرباين الكبري املعجم،  ٥٦٦١ر٤٣٧ص٣ج للحاكم املستدرك )٣(
  .٤٢٩٠ر٧٩١ص١٢ج الضغري اجلامع يحصح األلباين وصححه،  ٨٠٣ر١٠٢ص٢ج عاصم أيب
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  . )٢( ))عنقه فاضربوا منبري على يخطب معاوية رأيتم إذا: (( رابعال احلديث
  . )٣( ))، فطلع معاوية النار أهل من رجل عليكم يطلع(: ( امساخل احلديث
، وقد علم   )٤( ))سنتي يبدل(( ولفظ)) أمية بني من رجل سنتي يغير من أول: (( السادي احلديث

  كما سيأيت ان أول من غري السنن من بين أميه هو معاوية .
،  )٥( ))منافق إال يبغضك وال مؤمن إال -أي علي بن ابي طالب- يحبك ال: (( ابعالس احلديث
  . والقتال القتل من أدلّ  األفعال من شيء يف البغض على الدليل أنه ضرورة ومعلوم
 ))والمارقين القاسطينو  الناكثين بقتال سلمآله و  عليه اهللا صلى اهللا رسولأمر : (( ثامنال احلديث

  وارج .، فكان الناكثني هم أهل اجلمل والقاسطني معاوية وأنصاره واملارقني اخل )٦(
 عبد عن طاووس عن ليث عن شريك عن آدم بن حيىي حدثين صاحل بن اهللا عبدعن  : تاسعال احلديث

 الفج هذا من عليكم يطلع(( فقال: سلمآله و  عليه اهللا صلى النيب عند جالساً  كنت: قال عمرو بن اهللا
 ، يطلع أن فخشيت ثيابه يلبس أبي تركت وكنت:  قال.  ملتي غير على يموت يوم يموت رجل
  . )٧( ))معاوية فطلع

                                                                                                                                                                          

 ، ١١٦ر٤٣ص١، وابن ماجه ج ٨٠٩٢ر٣١٠ص٧ج والنسائي ، ١٠١٧ر٥٩٧ص٢ج حنبل بن امحد رواه )١(
 والطحاوي ، ٣٧٦ص١٥ج حبان وابن،  ٤٩٦٩ر١٦٦ص٥ج والطرباين،  ١٣٣ص٢ج البزار بكر وابو،  واحلاكم

  . السنة أهل طرق على صحيحة بأسانيد عندهم مروي هؤالء كل،  ٥١٤ص١٢ج
: األول الطريق طرق أربع من عاصم عن وروي،  ٣١٣-٣١٢ص٤تاريخ اإلسالم ج وقّواه طرق من الذهيب رواه )٢(

 عن الرواجين يعقوب عباد حدثنا صاحل بن حممد الطربي أخربنا: قال ٧٩٧ر١٧٢ص٢ج اجملروحني يف حبان ابن رواه
  . حسن اإلسناد وهذا. عبداهللا عن زر عن عاصم عن شريك

 ، شريك حديث عن أمحد عن ١١٠ص املنتخب من العاشر جزء يف قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد رواه )٣(
 إسحاقعن  حسن بإسناد روي وقد،  عندهم احلديث ضعيف وليث.  عمرو بن اهللا عبد عن ، طاوس عن ، ليث عن
 العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر أنبأنا مهام بن الرزاق عبد حدثنا قاال اهليثم بن وبكر
  . ١٢٦ص٥البالذري يف األنساب ج ))مليت غري على ميوت(( بلفظ

املطالب العالية  حجر وابن ، ٤٦٦ص٦يف الدالئل ج هقييوالب ، ٣٥٨٧٧ر٢٦٠ص٧ج شيبه أيب نبامصنف   )٤(
  . ٥٠٤ص١صحيح اجلامع الصغري ج األلباين حسنهو ،  حسن بأسناد ، ٢٨٤ص ١٨ج
 بأسانيد والطرباين والذهلي املوصلي يعلى وأيب األعرايب وابن نعيم وابو ومسلم والنسائي حنبل بن أمحد رواه )٥(

  .  األلباين وصححه، السنة أهل طرق على صحيحة
، مسند  ٤٦٧٤ر١٥٠ص٣بإسناد حسن ، واملستدرك للحاكم ج ١٠٠٥٣ر٩١ص١٠ج طرباينللاملعجم الكبري ) ٦(

  .٦٠٤ر٢١٥ص٢البزار ج
  بإسناد حسن . ١٢٦ص٥أنساب األشراف ج) ٧(
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 شقي من الشقي اّنما... ((: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول انّ : مسعود ابن عن: عاشرال احلديث
، وقد وقع  )١())...فسوق سبابهو  كفر المؤمن قتال انّ  أال بغيره، وعظ من والسعيد اُّمه، بطن في

  . ،  بل وجعل ذلك سنة ! نابرمن جانب معاوية القتال للمؤمنني والسب على امل
 بن مالك ثنا الدوري، حممد بن العباس ثنا يعقوب، بن حممد العباس أبو : حدثناهادي عشراحلديث احل
 سلمة، أم موىل صبيح، عن السدي، الرمحن عبد بن إمساعيل عن اهلمداين، نصر بن أسباط ثنا إمساعيل،

 حرب أنا((واحلسني:  واحلسن وفاطمة لعلي قال نهأ وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن أرقم، بن زيد عن
لإلمام علي ع وأهله وأنصاره من  معاوية، وقد ُعلم ضرورة حرب )٢( ))سالمتم لمن وسلم حاربتم، لمن

 املؤمنني كما سيأيت .
 عن إسحاق بن حممد ثنا: قال سعد بن مسعود ثنا: قال إمساعيل بن مالك : حدثناثاين عشراحلديث ال
 يل قال: قال شاش بن عمرو عن األسلمي نيار بن اهللا عبد عن معقل بن اهللا عبد عن عقلم بن الفضل
،  أوذيك أن أحب ما،  اهللا رسول يا: قلت: قال:  ))آذيتني قد((: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ، وقد آذى معاوية اإلمام علي عليه السالم حياً وميتاً . )٣( ))آذاني فقد عليا آذى من((: قال

الخالفة بعدي ثالثون سنة ثم تكون قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((احلديث الثالث عشر: 
 األربعة الراشدون اخللفاء إال سنة ثالثني يف يكن ملقال القاضي عياض:  ، )٥( )) )٤( ملكًا عضوضاً 

                                                            

  . ٤٦سنن ابن ماجة: حديث    )١(
، املعجم الكبري للطرباين  ٣٨٧٠ر٦٩٩ص٥، جامع الرتمذي ج ٤٧١٤ر١٦١ص٣) املستدرك على الصحيحني ج٢(
،  ٥٢٠، مسند ابن أيب شيبه ر ٥١٣٥صحيح بن حبان ر , ٢٧١٥ر٣٥٩ص٣، املخلصيات ج ٢٦٢٠ر٤٠ص٣ج

  وغريهم .
، مسند  ١٠٧٨ر٦٣٣ص٢، فضائل الصحابة أمحد بن حنبل ج ٣٢١٠٨ر٣٧١ص٦ن أيب شيبه ج) مصنف ب٣(

، املستدرك على الصحيحني  ٦٩٢٣ر٣٦٥ص١٥، صحيح ابن حبان ج ٩٨٣ر٩٠٤ص٢احلارث ج
  ، وغريهم . ٤٦١٩ر١٣١ص٣ج
ذيب اللغة ج .وُعْنف َعْسف ِفيهِ  َشِديدعضوض :  )٤(  عسف ِفيهِ ]. قال ابن اجلوزي: ملك عضوض: ٥٩ص١[

م وظُْلم، عْسفٌ  ِفيهِ  الرَّعيَّة ُيِصيبُ  َأيْ ]. وقال الشيباين: ١٠٤ص٢. [غريب احلديث جباألذى الرعايا يَعض َكأَنَّهُ  َّ  كأ
بالغة أبْنية ِمنْ : والَعُضوض. َعّضاً  ِفيهِ  يـَُعضُّون

ُ
  ].٢٥٣ص٣[النهاية يف غريب احلديث ج .امل

 حبان ابن ، ٥٩ص ٦ج يالبغو تفسري   ، ج ص يعلى أبو ، ص ج نعيمأبو  ، ج ص أمحد ، الطيالسي ج ص )٥(
  ج ص . سفينة عن الصحابة فضائل ىف نعيم أبو ، ج ص داود أبو ، ج ص الطرباىن ج ص ، الرتمذي ، ج ص
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 حنوا علي بن احلسن الفةخب الثالثني وتكميلقال ابن كثري:  ، )١( علي بن احلسن فيها بويع اليت واألشهر
  . )٣( ))أنا أول الملوك((قال معاوية: ولذلك  )٢( أشهر ستة من

 يعرفونكم رجال بعدي أموركم سيلي إنه(( قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: احلديث الرابع عشر:
دة بن )) قال عبابربكم تضلوا فال اهللا عصى لمن طاعة فال تعرفون ما عليكم وينكرون تنكرون ما

   )٤( . أولئك من معاوية إن بيده، نفسي فوالذيالصامت: 
 فيهم منافقا، عشر اثنا أصحابي فياحلديث اخلامس عشر: قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((

 )٥( الدبيلة تكفيكهم منهم ثمانية الخياط، سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال ثمانية

 فال عليه، تلقى لحفا فاتخذ ،قرحة معاوية أخذت: قال: عن ابن سريين: قال الذهيبو ،  )٦( ))وأربعة
 على دخلت :قال بردة أيب عنو ،  )٧( .عليه ترد أن سأل عنه، أخذت فإذا بها، يتأذى أن يلبث
 فنظرت فتحولت قال فانظر تحول أخي ابن يا هلم فقال قرحته أصابته حين سفيان أبي بن معاوية
 بن بردة أيب عنو ،  )٨( .المؤمنين أمير يا بأس عليك ليس فقلت رحتهق يعني نشرت قد هي فإذا
،  )٩( .شديدا تأوها منها يتأوه وهو قرحة وبظهره سفيان أبي بن معاوية على دخلت :قال موسى أيب

                                                            

  .٢٠١ص١٢ج مسلم صحيح شرح )١(
  .٢٢١ص٦بداية والنهاية جال) ٢(
،  ١٧٧ص٥٩، تاريخ دمشق ج ٤٣٩ص١١، البداية والنهاية ج ٣٥٨٩١ر٢٦١ص٧ف ابن أيب شيبه جمصن) ٣(

  .١٤٢٠ص٣اإلستيعاب ج
، وصححه األلباين  ٤٠٢ص٣، املستدرك للحاكم ج ١٢٠ص٣، املعجم األوسط ج ٤٢٩ص٣٧أمحد ج مسند) ٤(

  .٤٧١ص١صحيح اجلامع الصغري ج
 ناإلنسا تصيب قرحة وهي جمنوب رجل:  منه تقول اجلنب ذات به الذي:  واجملنوب اجلنبقال ابن منظور:  )٥(

[لسان  البطن تنقب قرحة وهي الدبيلة هي اجلنب ذات:  مشيل ابن وقال اجلنب يف تأخذ صعبة علة وهي جنبه داخل
 يف تظهر كبري ودمل خراج هي »الدبيلة فأخذته« الطفيل بن عامر حديث ويف] ، قال ابن األثر: ٢٨١ص١العرب ج
  ].٩٩ص٢[النهاية يف غريب احلديث ج.دبل دفق مجع شيء وكل. دبلة تصغري وهي غالبا، صاحبها فتقتل اجلوف

، وصححه األلباين  ٣٤٤ص٨، سنن البيهقي ج ٣٤٥ص ٣٨، مسند أمحد ج ٢١٤٣ص٤حيح مسلم جص) ٦(
  .٧٧٩ص٢صحيح اجلامع الصغري ج

  .٣١٧ص٤اريخ اإلسالم جت) ٧(
  .٤٥ص٢٦شق جتاريخ دم) ٨(
  .٣٥٩ص١٩عجم الكبري للطرباين جامل) ٩(
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فكما تبني ان  ، )١( يتضور. فهو ظهره في قرحة يعالج وطبيب معاوية عند كنت :قال بردة أيب نع
  رض الدبيلة وكان سبب وفاته .معاوية كان مصاب مب

  سعي معاوية للحكم]: يف[فائدة 
   )٢( )).في والية عمر بن الخطاب تصنع معاوية للخالفةلقد قال احلسن البصري: ((

 رضي وعمر بكر أبي عهد على معاوية يعني لها يتصنع كان ألراه إني واهللاقال حممد بن سريين: ((
   )٣( )).للخالفة يعني عنهما اهللا
 ملا البجلي جلرير قال معاوية أن :له بإسناد اجلعفي سليمان بن ليحىي) صفني كتاب( ويفالذهيب:  قال
 .عاش ما له أبايع وأنا ، الشام لي يجعل أن علي إلى اكتب: طويلة حماورة بعد رسوال عليه قدم

 :عقبة بن الوليد إليه فكتب كتابه، ففشا علي، إىل بذلك فكتب
 األفاعيا عليك تدخل ال بشامك*  اعتصمف شامك الشام إن معاوي،

 وانيا الذراعني خمشوش تك وال*  والقنا بالقنابل عليها وحام

   )٤( النواصيا تشيب حربا له فأهد*  جتيبه ما ناظر عليا فإن
  : ]بعض أفعال معاوية بن أيب سفيان[

نَـُهَما ُحوافََأْصلِ  اقْـَتتَـُلوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنْ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ قال تعاىل: {  اُألْخَرى َعَلى ِإْحَداُهَما بـََغتْ  فَِإنْ  بـَيـْ
 أهل من واأللباب العقول أهل َعِلمَ  ] ، وقد٩}[احلجرات:اللَّهِ  َأْمرِ  ِإَلى َتِفيءَ  َحتَّى تـَْبِغي الَِّتي فـََقاتُِلوا
 من يكن مل لو حلقا بغري املسلمني قتل واستحلوا وأسرفوا، بغوا، قد اتبعهما ومن وعمرو معاوية أن العلم

 من ألفاً  سبعني من حنو ِشبههما من قُِتل وقد فكيف بديل، وابن ياسر بن عمَّار قتل إال َجورهم
  !.بإحسان؟ والتابعني واألنصار املهاجرين

قد يقول قائل كيف أثبتت اآلية للطائفتان أسم اإلميان مع انه فيهما من يستحق العقاب ؟ قيل: مها 
مث فرق بعد  ، )٥( اخلطاب وقت مستقبل يف اقتتال إذا أراد قبل اإلفرتاق ألنه مؤمنتان عند اخلطاب ،

} فسماهم بغاة وهي الفئة الباغية ، وقوله  تـَْبِغي الَِّتي فـََقاتُِلوا ذلك يف اإلسم واحلكم بقوله تعاىل: {
وهذا معلوم  ، )٦( ي فيه !} معناه: ترجع ، وكيف ترجع إىل أمر ه اللَّهِ  َأْمرِ  ِإَلى َتِفيءَ  َحتَّى تعاىل: {

                                                            

  .١٣٣ص١أيب دنيا جاملرض والكفارات البن ) ١(
  .١٢٣ص٥٩دمشق جتاريخ ) ٢(
  . ١٢٨ص١نت لنعيم بن محاد جالف) ٣(
  .١٣٥ص٥ري أعالم النبالء جس) ٤(
  تاح السعادة .مف) ٥(
  . ١شايف جال) ٦(
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،   ملن له معرفة بالعربية ، مثل قول القائل : (وإن صديقان اقتتال) فهل تبقى الصداقة بعد اإلقتتال ؟
 َعنْ  ِمْنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَاوأمثال ذلك يف القرآن معلومه مثل قوله تعاىل: {

  اإلميان بعد الردة ؟] فهل يبقى ٥٤}[املائدة:ِديِنهِ 
اإلميان آلنه تعاىل مل يأمر بقتال املؤمنني بل حرم  وامره تعاىل بقتاهلا حىت ترجع إىل أمر اهللا ينفي عنها

 يـَْقُتلْ  َوَمنْ ] وقال تعاىل: {٩٢}[النساء:َخطَأً  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا يـَْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَماذلك قال تعاىل: {
] ٩٣}[النساء:َعِظيًما َعَذابًا َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ًداُمتَـَعمِّ  ُمْؤِمًنا

، تبني ان اهللا تعاىل مل يأمر بقتال املؤمنني وال يقتل مؤمن مؤمن عمداً ، اما من أمر اهللا بقتاهلم يف القرآن 
] ، وقال ٧٦}[النساء:َضِعيًفا َكانَ  الشَّْيطَانِ  َكْيدَ  ِإنَّ  الشَّْيطَانِ  َأْولَِياءَ  فـََقاتُِلوا{فغري املؤمنني قال تعاىل: 

 فـََقاتُِلوا] ، وقال تعاىل: {١٢}[التوبه:يـَْنتَـُهون َلَعلَُّهمْ  َلُهمْ  أَْيَمانَ  َال  ِإنـَُّهمْ  اْلُكْفرِ  أَِئمَّةَ  فـََقاتُِلواتعاىل: {
  ] .٩}[احلجرات:اللَّه َأْمرِ  ِإَلى ِفيءَ تَ  َحتَّى تـَْبِغي الَِّتي

  
  : أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم هحماربت -
 وكانقال املسعودي: (( ، من الطرفني )١( يف معركة صفني واليت أسفرت عن قتل سبعني ألف رجل 

 ين،المهاجر  من عشر سبعة منهم: رجالً  وثمانون سبعة بدر أصحاب من علي مع صفين شهد ممن
 من الرضوان بيعة وهي الشجرة تحت بايع ممن األنصار من معه وشهد األنصار، من وسبعون

 شهد من جميع وكان تسعمائة، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من واألنصار المهاجرين
  . )٢( ))وثمانمائة ألفينا الصحابة من معه

 وعشرون خمسة بصفين علي مع قتل : قال أبيه عن ، فاختة أيب بن ثوير وقال قال الذهيب: ((
   )٣( .))بدريا

ومالك بن  ، وأويس القرين ، األنصاري عمار بن ياسر ، وخزمية بن ثابتوممن قتله معاوية وأصحابه : 
  . وغريهم الكثري التيهان ، وثابت بن عبيد األنصاري ، وأبو فضالة األنصاري ،

  : زياداً بأبيه أيب سفيان هاستلحاق -
الولد ، وهذا رد ملا علم ضرورة من دين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم القائل : (( وجعله اخًا له

 من فارس على زياد كان الخالفة معاوية ولي فلما: ((حجر ابن )) ، قالللفراش وللعاهر الحجر
 ذلك في فجرت ذلك إلى زياد فأصغى سفيان بأبي يلحقه أنه في فأطمعه مداراته فأراد علي قبل

                                                            

  .٤٢ص٣ أعالم النبالء جسري) ١(
  .٣٥٢ص٢روج الذهب جم) ٢(
  .٥٤٣ص٣اريخ اإلسالم جت) ٣(
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 المشهورة سيرته زياد وسار وأكرمه، الكوفة على ثم البصرة على وأمره معاوية ادعاه أن إلى خطوب
: بحديث محتجين معاوية على ذلك ينكرون والتابعين أصحابه من كثير فكان المذكورة، وسياسته

  .٥٤ص ١٢ج الباري فتح)).  " للفراش الولد"
  : )١( ويف ذلك يقول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــغأَال ــــــــــــــــــــــــــــــــَة أبل ــــــــــــــــــــــــــــــــنمعاوي  صــــــــــــــــــــــــــــــــخرب
 عـــــــــــــــــــــــــــــف أبـــــــــــــــــــــــــــــوك يقـــــــــــــــــــــــــــــال أن أتغضـــــــــــــــــــــــــــــب
 زيـــــــــــــــــــــــــــــادٍ  مـــــــــــــــــــــــــــــن )٢( إلّـــــــــــــــــــــــــــــك أنْ  فأقســـــــــــــــــــــــــــــم

  

 اليمــــــــــــــــــــــــــــــــاين الرجــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــن مغلغلــــــــــــــــــــــــــــــــة
 زاين أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أن وتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

 )٣( األتـــــــــــــــــــــان ولـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن الفيـــــــــــــــــــــل َكـــــــــــــــــــــإلِّ 
  

كان و ،   )٤( ))رد فهو فيه ليس ما هذا أمرنا في أحدث منقال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: ((
  . عالنية اإلسالم يف به ملعُ  جاهلي عمل أول هذاكان و 

  . )٥( ))وادعاء زياداذل دخل على العرب قتل الحسين  أولقال التابعي اجلليل عمرو بن بعجة: ((
 ورسوله اهللا من اللعنه به استحق ومماقال اخلليفة العباسي املعتضد يف كتاب له حول معاوية: ... 

 ورسول »اهللا عند أقسط هو ئهمآلبا ادعوهم: «يقول واهللا اهللا، على جراه سميه، بن زياد ادعاؤه
 ))مواليه، غير الى انتمى أو أبيه، غير إلى ادعى من ملعون((: يقول وسلم، اهللا عليه صلى اهللا

 وجعل جهارا، ص نبيه وسنه وجل عز اهللا حكم فخالف ))الحجر، وللعاهر للفراش الولد((: ويقول
 أم في رسوله ومحارم اهللا محارم من الدعوة بهذه فادخل عهره، يضره ال والعاهر الفراش، لغير الولد
 اهللا، باعدها قد قربى بها واثبت اهللا، حرمه قد ما وجوه سفور من غيرها وفي ص النبي زوجه حبيبه
. .شبهه تبديل الدين ينل ولم مثله، خلل االسالم على يدخل لم مما اهللا، حظره قد ما بها وأباح

  ].٦٠-٥٩ص١٠[تاريخ الطربي ج
  : رضي اهللا عنه يب اجلليل عمار بن ياسراستخفافه بقتل الصحا -

 أخربه أبيه، عن حزم، بن عمرو بن حممد بن بكر أيب عن طاوس، ابن عن معمر، عن الرزاق، عبد أخربنا
 مسعت وقد عمار، قتل: فقال العاص، بن عمرو على حزم بن عمرو دخل ياسر بن عمار قتل ملا: قال

                                                            

  ].٥٢٧ص٢. [اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ج احلمريي مفرغ بن ربيعة بن ليزيد تروى األبيات ذهه )١(
ذيب اللغة ج .الَقرابة: اإللّ قال الفراء :  )٢(   ].٣١٢ص١٥[
  ].٧٧ص١. [اجليم ألبو عمرو الشيباين ج احلمر من األنثى: األتان: الطائي قال )٣(
  .٢٦٩٧ر١٨٤ص٣بخاري جصحيح ال) ٤(
،  ٣٥٨٦٠ر٢٥٨ص٧ورجاله ثقات ، مصنف ابن أيب شيبه ج ٢٨٧٠ر١٢٣ص٣طرباين يف املعجم الكبري جال )٥(

  . ٢٩٥ص١٣تاريخ دمشق ج
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 على دخل حىت فزعا يرجع عمرو فقام ))الباغية الفئة قتلهت((: يقول سلمآله و  عليه اهللا صلى اهللا رسول
: عمرو قال فماذا؟ عمار قتل: معاوية له فقال عمار، قتل: فقال شأنك؟ ما: معاوية له فقال معاوية،
 دحضت((: معاوية له فقال ، ))الباغية الفئة تقتله((: يقول سلمآله و  عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
 بين: قال أو - رماحنا تحت ألقوه حتى به جاءوا وأصحابه، علي قتله نماإ قتلناه أنحن قولك، في

 الكربى السنن يف والبيهقي،  ٢٠٤٢٧ر٢٤٠ص١١جامع معمر بن رشد ج[. ))سيوفنا
بن حنبل  أمحد مسندو ،  ٢٦٦٣ر١٦٨ص٢يف املستدرك ج واحلاكم،  ١٦٧٩٠ر٣٢٨ص٨ج
  .]ريهموغ ، ١٧٧٥ر١٢٣ص١٣يف املسند ج يعلى وأبو ، ١٧٧٧٨ر٣١٦ص٢٩ج

تأويًال فاسدًا تأباه العقول حىت قال العالمة حممد أبوزهرة: ((وروي ملعاوية احلديث الشريف ، فأوله 
  ].١٠٢، إذ قال: ((إمنا قتله من أرسله)). [اإلمام زيد ص السقيمة

  : املسلمني من شيعة أمري املؤمنني عليه السالم من قتله لصفوة -
ل إىل معاوية ومحُ  طع رأسهتل وقُ قُ  اخلزاعي احلمق بن عمروو   ، )١( الكندي عدي بن حجر قتل وقد

 بن وحبيب ، األنصاري قرضة بن وعمر ، الرياحي يزيد بن احلر ، ول يف اإلسالم وكان أول رأس محُ 
احلنفي  اهللا عبد بن وسعيد ، األسدي عوسجة بن ومسلم ، الكليب عمري بن اهللا وعبد ، األسدي مظاهر

 بن وزهري ، الشاكري شبيب أيب بن وعايش ، البسامي أسعد بن وحنظلة ، ياحلمل هالل بن ونافع ،
  العجلي وغريهم . القني

  : (ع) مسه اإلمام احلسن بن علي بن أيب طالب -
 هلا وبذل ، يزيد من يزوجها أنه هلا ووعده عليها معاوية من باحتيال األشعث بنت جعدة امرأته مستهو 

   )٢(.مرات ثالث السم سقي كان وقد ، التزويجب يف ومل باملال فوىف ، درهم الف مائة
  قال ابن عبدون :

ــــــــــــــنوىف هنــــــــــــــد ابــــــــــــــن وىف  حســــــــــــــناملصــــــــــــــطفىاب
 أحــــــــــــــــــــــــد اغتالــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــا قائــــــــــــــــــــــــل فبعضــــــــــــــــــــــــنا

ــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــاب مبعضــــــــــــــــــــــــــــلةأت  والفكــــــــــــــــــــــــــــر األلب
 حصـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــؤت مل ســـــــــــــــــاكت وبعضـــــــــــــــــنا

                                                            

 منعة الكوفة أهل عند أن معاوية علم لو واهللا أما :تقول املؤمنني أم عائشة مسعت: َقالَ  األجدع، بن مسروق وعن )١(
أي هند أم معاوية اليت -ألكبادا آكلة ابن ولكن بالشام، يقتلهم حىت بينهم من وأصحابه حجرًا يأخذ أن على اجرتأ ما

 ومنعة عزا العرب جلمجمة كانوا إن واهللا أما الناس، ذهب قد أنه علم -أكلت كبد محزة بن عبد املطلب عليه السالم
  ].٣٣٢ص١. [اإلستيعاب جوفقها

وج ، مقاتل الطالبيني ص ، مر  ١١ص١٦ج البالغة ألبن أيب احلديد ج حر شاإلفادة يف تاريخ األئمة ص ، ) ٢(
نقًال عن تاريخ الطربي ، الطبقات  ١٧٤الذهب ج ص ، البدء والتاريخ ج ص ، عيون األنباء يف طبقات األطباء ص

ذيب الكمال ج ٣٩ص ٧، خمتصر تاريخ دمشق ج ٣٨٩، اإلستيعاب ص ٣٣٥الكربى ص ، سري  ٢٥٢ص٦، 
  . ٣٤٤ص٤أعالم النبالء ج
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  :للسنن النبوية  حماربته -

 بن خالد ثنا الغفاري عزرة أيب بن حازم بن أمحد ثنا بالكوفة اهلامشي خالد بن حممد بن إسحاق أخربنا
 بن علي ثنا اإلمام إسحاق بن حممد ثنا املؤذن أمحد بن الرمحن عبد سعيد أبو أخربين و القطواين خملد
 بن سعيد عن عمرو بن املنهال عن حبيب بن ميسرة عن مسهر بن علي ثنا خملد بن خالد ثنا مسلم
:  فقلت يلبون الناس أسمع ال مالي سعيد يا:  لي فقال بعرفة عباس ابن مع كنا((:  قال جبري

 قد فإنهم لبيك اللهم لبيك:  فقال فسطاطه من عباس ابن فخرج:  قال ))معاوية من يخافون((
 شرط على صحيح حديث هذا وقال احلاكم رواه[. )) عنه اهللا رضي علي بغض من السنة تركوا

 وابن ، ٣٠٠٦ر٢٥٣ص٥ج لسننا يف النسائي واخرجه،  ١٧٠٦ر٦٣٦ص١ج خيرجاه مل و الشيخني
  .]٧٨ص٧، وصححه األلباين يف صحيحة وضعيف النسائي ج ٢٨٣٠ر٢٦٠ص٤ج صحيحه يف خزمية
 عمر بن حفص بن بكر أيب بن اهللا عبد عن خثيم، بن عثمان بن اهللا عبد حدثين: قال جريج ابن نع
: الفاتحة} [الرحيم حمنالر  اهللا بسم: {يقرأ فلم العتمة، للناس بالمدينة صلى معاوية أن((: سعد بن
 املهاجرين من ذلك مسع من ناداه انصرف فلما ،الناس يكبر الذي التكبير هذا بعض يكبر ولم ،] ١

: الفاتحة} [الرحيم الرحمن اهللا بسم: {أين نسيت؟ أم الصالة أسرقت معاوية، يا" : فقالوا واألنصار
  ].٢٦١٨ر٩٢ص٢[مصنف عبدالرزاق ج ))" ساجدا؟ تهوي حتى أكبر واهللا ؟] ١

 محو أمية وبنو معاوية وحاول الجهر في يبالغ كان -  عنه اهللا رضي -  عليا أنقال التفتازاين: ((
  ].١٩ص٢)) [شرح التلويح على التوضيح جالترك على فبالغوا آثاره
 كان بالتسمية الجهر أن فلوال الشوكة شديد القوة عظيم سلطانا كان معاوية إن((:  الشافعي قال

 عليه اإلنكار إظهار على قدروا لما وإال واألنصار المهاجرين من الصحابة كل عند متقررال كاألمر
  ].١٨٠ص١)). [تفسري الرازي جالتسمية ترك بسبب

  : ن النبويةنتائج حماربته للسن
 بن أنس عن اجلوين، عمران أبو حدثنا: قال الربيع بن زياد حدثنا: قال بزيع بن اهللا عبد بن حممد حدثنا
 أين: فقلت ،سلمآله و  عليه اهللا صلى النبي عهد على عليه كنا مما شيئا أعرف ما: قال مالك،
  ].٢٤٤٧ر٦٣٢ص٤)) [سنن الرتمذي جعلمتم قد ما صالتكم في تصنعوا أولم((: قال الصالة؟
 أدركت مما شيئا أعرف ما((: قال أنه أبيه عن مالك، بن سهيل أيب عمه عن مالك عن حيىي، وحدثين
  ].٩ر٧٢ص١)). [موطأ مالك جبالصالة النداء إال الناس، عليه

 الشعىب عن ابراهيم عن رجاله عن زيد أىب عن اجلوهرى عن امحد أبو أخربناقال أبو هالل العسكري: ((
 ،التكبير نقص من أول وهو بطنه، وعظمت شحمه كثر حني ،معاوية جالسا خطب من أول: قال
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 ،البدع من جالسا خطبته الناس فعد يكرب، ومل السجود اىل احنط »محده ملن اهللا مسع« قال اذا وكان
 عليه اهللا صّلى اهللا رسول منرب على فأكله وحلم خببز فدعا دجلة بن حبيش مروان بن امللك عبد بعث حىت

 أخاه الزبري ابن بعث مث كرها، فبايعوه امللك عبد بيعة اىل الناس ودعا عليه، فتوضأ مباء دعا مث وسلم،
  ].٢٤١-٢٤٠[األوائل )). فقتله عروة

  ].٣٦٨)). [األوائل صالغداة صالة فى القنوت ترك من اول وانهوقال: ((
  ].٣٦٨)). [األوائل صكلها العباد أفعال يريد اهللا ان زعم من أول معاوية ان وروىوقال: ((

 بقضاء هيأتي أّنما أظهر وإنّه ،معاوية وأظهره )١( بالجبر قال من أّول إنّ قال القاضي عبد اجلبار: ((
 ووّاله إماماً  جعله اهللا وأنّ  فيه، مصيب أنّه يوهم و يأتيه، فيما عذراً  ليجعله خلقه ومن اهللا

  .أُمية بني ملوك في ذلك األمر،ومشى
 السمني يوسف بعدهم نشأ ثمّ  ، ـ اهللا رحمه ـ غيالن الملك عبد بن هشام قتل القول هذا وعلى
  ].٨ص٤ين ج[املغ ))اليطاق ما بتكليف لهم القول فوضع

)). أمرهم من الخيرة للعباد وليس،  القضاء من قضاء يزيد أمر وإنقال معاوية ملا اراد البيعة ليزيد: ((
  ].٢٠٥[اإلمامة والسياسة ص

 األذان أحدث من أول((: قال املسيب، ابن عن قتادة، عن هشام، عن وكيع، حدثناقال ابن أيب شيبه 
  ].١٤٨ص٨، البداية والنهاية ج ٥٦٦٥ر٤٩١ص١)) [املصنف جمعاوية العيدين في
 ، الكافر املسلم وال ، املسلم الكافر يرث ال أن السنة مضت((: الزهري عن شعيب عن اليمان أبو وقال
 عبد بن عمر كان حىت ، بعده أمية بنو بذلك وقضى ، معاوية الكافر من المسلم ورث من وأول
 دية أن السنة ومضت، ...  بعده من أمية وبنو معاوية به قضى ما هشام وأعاد السنة، فراجع العزيز
[البداية  .))لنفسه النصف وأخذ ، النصف إلى قصرها من أول معاوية وكان املسلم، كدية املعاهد

  ].١٤٨ص٨والنهاية ج
  ربه للخمر :شُ  -

 معاوية على وأيب أنا دخلت: قال بريدة بن اهللا عبد حدثنا حسني، حدثين احلباب، بن زيد حدثنا
 ثم ناول أبي، ثم معاوية، فشرب بالشراب أتينا (( مث فأكلنا، بالطعام أتينا مث الفرش، على فأجلسنا

 شباب أجمل كنت: معاوية قال ثم"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حرمه منذ شربته ما: قال

                                                            

 فقام اهللا؛ منعه من وأمنع اهللا، أعطاه من أعطي اهللا، خزان نم خازن أنا: وقال الشام يف خطب معاوية أن روي )١(
 أبو صدق: الصامت بن عبادة فقال اهللا؛ أعطاه من ومتنع اهللا، منعه من تعطي إنك معاوية، يا كذبت: فقال ذر أبو
  ص، رواه احلاكم بسنده]. ٤. [الشايف ج عبادة صدق: الدرداء أبو وقال ذر،
  [لوامع األنوار]. .لغّريه فيه حنن ما اهللا كره لو: قال أنه عنه وروي
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)). [مسند اللبن غير شاب وأنا أجده كنت كما لذة له أجد كنت شيء وما ثغرا، وأجوده قريش
  ].٢٢٩٤٢ر٢٦ص٣٨ن حنبل جأمحد ب

  عليه السالم : علي بن أيب طالب أمري املؤمنني سبه -
 حقكم عن لتفرقكم عليكم ظاهرين إال القوم هؤالء أرى ال ((إين: اإلمام علي عليه السالم قال

 إمام عليكم كان فإذا،  ويصيب خيطئ وإنه،  سفره يشاق ليس اإلمام وإن،  باطلهم على واجتماعهم
 فإن،  فاجر أو بر إمام إال يصلحهم ال الناس وإن،  وأطيعوا له فامسعوا بالسوية ويقسم يةالرع يف يعدل
 وإنكم،  أجله إىل الفاجر فيه وعمل ربه املؤمن فيه عبد فاجرا كان وإن،  وللرعية فللراعي برا كان

 ينيد من تبرءوا وال،  سبي من حل في فهو سبني فمن،  مني البراءة وعلى،  سبي على ستعرضون
، املستدرك على الصحيحني  ٣٧٢٥٤ر٤٦٣ص٧)) [مصنف بن أيب شيبه جاإلسالم على فإني
، إحتاف  ١١٩ص٢ج ، وأنساب األشراف ١١٠ص١ج ، فوائد أيب بكر النصييب ٣٣٦٥ر٣٩٠ص٢ج

  ]. ٦٨٣ص١١ج املهرة
 البزار، نفذق بن عبيد حممد أبو ثنا كتابه، أصل من مبرو الصرييف محدان بن حممد بن بكر أمحد أبو حدثنا
 حجر كان: قال أبيه، عن طاوس، بن اهللا عبد عن عيينة، بن سفيان ثنا احلماين، احلميد عبد بن حيىي ثنا
: يوما علي له فقال عنه، اهللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني أمري خبدمة املختصني من املدري قيس بن
 وقد املدري حجر فرأيت: طاوس قال.  ))مني تبرأ وال فالعني بلعني فتؤمر بعدي تقام إنك حجر يا((

 األمري إن أما حجر فقال يقتل أو عليا ليلعن به ووكل اجلامع يف أمية بين خليفة إبراهيم بن أمحد أقامه
م اهللا أعمى فلقد: طاوس فقال. اهللا لعنه فالعنوه عليا ألعن أن أمرين إبراهيم بن أمحد  يقف مل حىت قلو
  ].٣٣٦٦ر٣٩٠ص٢تدرك على الصحيحني جقال. [املس ما على منهم أحد

 والحسين والحسن عباس وابن عليا سب قنت إذا فكان معاوية ذلك فبلغقال ابن األثري: ((
  ].٦٨٤ص٢)). [الكامل يف التاريخ جواألشتر

 فدخل معاوية حج علي، بن الحسن مات ولما: ((هـ٣٢٨املتويف سنة قال ابن عبد ربه األندلسي
 بن سعد ههنا إن: له فقيل وسلم، عليه اهللا صّلى اهللا رسول منبر على عليا يلعن أن وأراد المدينة
 فعلت إن: فقال ذلك، له وذكر إليه فأرسل. رأيه وخذ إليه فابعث بهذا، يرضى نراه وال وقاص أبي

 لعنه مات فلما سعد، مات حتى لعنه عن معاوية فأمسك! إليه أعود ال ثم المسجد من ألخرجنّ 
 اهللا صّلى النبي زوج سلمة أم فكتبت. ففعلوا المنابر، على يلعنوه أن عماله إلى المنبر وكتب على
 :معاوية إلى وسلم عليه
 أشهد وأنا أحّبه، ومن طالب أبي بن عليّ  تلعنون أنكم وذلك منابركم، على ورسوله اهللا تلعنون إنكم

 .ورسوله أحّبه اهللا أنّ 
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  .]١١٥)). [العقد الفريد جصكالمها إلى يلتفت فلم
  :رواياتأوًال : ال

 أن منعك ما: فقال سعداً  سفيان أبي بن معاوية أمر((: قال أبيه عن وقاص، أيب بن سعد بن عامر عن
 أسّبه فلن سلمآله و  عليه اهللا صلى اهللا رسول له قاهلنَّ  ثالثاً  ذكرت ما أّما: فقال))  التراب؟ أبا تسبّ 

..)١(.  
 سعد بن سهل فدعا((: قال مروان، آل من رجل دينةامل على استعمل: قال سعد، بن سهل عن) ٦٦٦(

 فقال التراب أبا اهللا لعن: فقل أبيت إذا أّما((: له فقال سهل، فأىب: قال ،))علياً  يشتم أن فأمره
 أخبرنا: له فقال بها، دعي إذا ليفرح كان وإن التراب، أبي من إليه أحب اسم لعلي كان ما: سهل
  .)٢( ))...قصته عن

 في معاوية قدم (( :قال سعد، عن سابط، بن الرمحن عبد عن مسلم، بن موسى عن عاوية،م أبو حدثنا
 الرجل، هذا تقول: فقال سعد فغضب معاوية منه فنال عليا، فذكروا سعد فأتاه حجاته، بعض

 أحب منها خصلة لي تكون ألن خصال ثالث له: «يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت
 فعلي مواله كنت من: «يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وسمعت »فيها وما الدنيا من إلي
 ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني أنت: «يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي وسمعت »مواله
 اهللا يحب رجال الراية ألعطين: «يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وسمعت »بعدي نبي

  ].٣٢٠٧٨ر٣٦٦ص٦شيبه ج. [مصنف بن أيب )) »ورسوله
 أيب بن اهللا عبد عن إسحاق بن حممد ثنا سعيد أبو الذهيب خالد بن أمحد ثنا: الدمشقي زرعة أبو وقال
 قد قوم إنا إسحاق أبا يا فقال وقاص أبي بن سعد بيد وأخذ معاوية حج لما ((: قال أبيه عن جنيح
 فرغ فما: قال بطوافك، نطف فطف سننه بعض ننسى أن كدنا حتى الحج عن الغزو هذا أجفانا
 أدخلتني: فقال فيه فوقع طالب أبي بن علي ذكر ثم سريره على معه فأجلسه الندوة دار أدخله
 الثالث خالله إحدى في يكون ألن واهللا ؟تشتمه علي في وقعت ثم سريرك على وأجلستني دارك
 أال (( تبوكا غز حين له قال ما لي يكون وألن الشمس، عليه طلعت ما لي يكون أن من إلي أحب
 عليه طلعت مما إلي أحب ))؟ بعدي نبي ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى

 اهللا ويحبه ورسوله اهللا يحب رجال الراية ألعطين ((: خيبر يوم له قال ما لي يكون وألن الشمس،
 صهره أكون وألن لشمسا عليه طلعت مما إلي أحب )) بفرار ليس يديه على اهللا يفتح ورسوله

                                                            

   . ٨٣٨٥ر٤٢٨ص٧، السنن الكربى النسائي ج ٢٤٠٤ر١٨٧١ص ٤صحيح مسلم ج  )١(

  . ١٨٧٤ص ٤صحيح مسلم ج  )٢(
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 عليك أدخل ال الشمس، عليه طلعت ما لي يكون أن من إلي أحب الولد منها من ولي ابنته على
  ].٣٧٧ص٧[البداية والنهاية ج.))خرج ثم رداءه نفض ثم اليوم، هذا بعد دارا

: بةشع بن المغيرة إلى معاوية كتب((: قاال حفص بن وسحيم فائد بن اهللا عبد عن املدائين حدثين
 وكلما تنقصت، عتبت كلما أن المؤمنين أمير يا لك أحب ما: إليه فكتب ،وتنقصه علي شتم أظهر

[أنساب األشراف  .))بعفوك تجاوز وال حلمك من حاجز ذلك وبين بينك ليس ضربت، غضبت
  ].٢٣ص٥ج
 خديج، بن وفضيل زهري، ابن والصقعب سعيد، بن اجملالد عن خمنف، أيب عن حممد، بن هشام قال

 من سقت فيما حديثهم فاجتمع احلديث، هذا بعض حدثين قد كل: قال املرادي، عقبة بن واحلسني
 شعبة بن المغيرة ولي لما سفيان أبي بن معاوية أن((: وأصحابه الكندي عدي ابن حجر حديث
 لذي فإن بعد أما: قال ثم عليه وأثنى اهللا فحمد دعاه، وأربعين إحدى سنة جمادى في الكوفة
 :المتلمس قال وقد العصا، تقرع ما اليوم قبل الحلم
 ليعلما إال اإلنسان علم وما...  العصا تقرع ما اليوم قبل الحلم لذي

 على اعتمادا تاركها فأنا كثيرة، بأشياء إيصاءك أردت وقد التعليم، بغير الحكيم عنك يجزي وقد
 عن تتحم ال: بخصلة اءكإيص تاركا ولست رعيتي، به ويصلح سلطاني، ويسعد يرضيني بما بصرك
 لهم، واإلقصاء علي، أصحاب على والعيب له، واالستغفار عثمان على والترحم ،وذمه علي شتم
 فقال منهم لهم، واالسماع واإلدناء عليه، اهللا رضوان عثمان شيعة وبإطراء منهم، االستماع وترك

 فستبلو وضع، وال رفع وال دفع بي يذمم فلم لغيرك، قبلك وعملت وجربت، جربت قد: المغيرة
، الكامل يف التاريخ  ٢٥٤ص٥[تاريخ الطربي ج .))اهللا شاء إن نحمد بل :قال تذم أو فتحمد

  ].٦٩ص٣ج
 ما: الرجل ؟ قال هذا شتم عن تكف أال: ((أنه قال ملعاوية الزهري عن ابن عباس اجلاحظ عن روى
عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه  فلما ويل.  الكبير فيه ويهرم الصغير عليه يربو حتى الفعل كنت

  ].، وابن أيب احلديد يف شرح النهج ٢٨٥. [العثمانية ص))فقال الناس: تركت السنة
 عليها يربو فتنة شملتكم إذا انتم كيف(( :مرفوعا، أو عليه موقوفا اما مسعود ابن عن روى وقد قال

 غيرت قيل شئ منها غير افإذ سنة، فيتخذونها الناس عليها يجرى الكبير، فيها ويهرم الصغير
  ].٢٢٢ص١٣، وابن أيب احلديد ج ٢٨٥[ص .))السنة

 أخبار رواية على التابعين من وقوما الصحابة من قوما وضع معاوية أنروى أبو جعفر اإلسكايف: ((
 في يرغب جعال ذلك على لهم وجعل ،منه والبراءة فيه الطعن تقتضي السالم، عليه على في قبيحة
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 عروة التابعين ومن ، شعبة بن والمغيرة العاص بن وعمرو هريرة أبو منهم ، أرضاه ما فاختلقوا مثله،
  ].٦٣ص٤)). [شرح ابن ايب احلديد جالزبير بن

  : ثانياً: أقوال العلماء
 أبي بن بردة وأبا الشعبي رأيت: قال مجالد عن الثوري سفيان طريق من روينا((: حزم ابن قال

 في أتتكلمان:  فقلت.. اهللا ولعن اهللا لعن: قال حين خطبي والحجاج يتكلمان األشعري موسى
 علّياً  يلعنون وخطباؤه الحجاج كان: حزم ابن قال.... لهذا ننصت بأن نؤمر لم: فقاال الخطبة؟؟

  )١( .))عنهما اهللا رضي الزبير وابن
 ولي افلم الخطبة في طالب أبي بن علي يسبون أمية بنو كان: (( اخللفاء تاريخ يف السيوطي قال
 واإلحسان بالعدل يأمر اهللا إن: {  مكانه قرأ و بإبطاله نوابه إلى كتب و أبطله العزيز عبد ابن عمر
  )٢( )).اآلن إلى الخطبة في قراءتها فاستمرت اآلية} 

 وغيرها المنابر على بذلك ويجهر عليا يسب من عثمان شيعة من كان وقدقال الشيخ ابن تيمية: ((
  ].٢٠١ص٦)). [منهاج السنة جوبينه بينهم نكا الذي القتال ألجل

 )) .ويقاتلونه ويسبونه يبغضونه كانوا والتابعين الصحابة من كثيرا فإن: (( املنهاج يف تيمية ابن  قالو 

)٣(  
  ].١٤٧ص٧)) [منهاج السنة جعلي في الصحابة من كثير قدح علم وقدوقال ابن تيمية: ((
 على عنه، اهللا رضي طالب، أبي بن علي لعن أنّه كّله اهذ من وأجلّ : الرهين قالقال احلموي:  ((

  ].١٩١ص٣)) [معجم البلدان جوالغرب الشرق منابر
 أُمية ِنيب من وكثير جُ الخوار  هُ كفر  َأو هُ وسب هُ غضأبف علي اوأم: ((الفتاوى جمموع يف تيمية ابن قال

  .)٤٣٦ص ٤(ج)). وهُ وسب ُلوهُ قات الذين وشيعتهم
 أن الطائفة به استحقت الذي البغي من ولعنه علي سب وكانع الفتاوى: ((قال ابن تيمية يف جممو 

  ].٤٣٧ص٤)) [جصحيحه في البخاري رواه كما الباغية؛ الطائفة: لها يقال
 ويقعون عليًا، ويسبون الجمعة، يوم الخطبة في لعثمان يدعون وعماله معاوية وكانقال أبو الفداء: ((

  ].١٨٦ص١)) [املختصر يف أخبار البشر جفيه

                                                            

  . ٢٧١-٢٧٠ص ٣احمللى ج  )١(
 .١٨٢ص ١ج  )٢(

  . ١٣٧ص ٧ج  )٣(
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 بن عمرو ثنا حماد، بن محمد بن الحسين ثنا علي، بن محمد حدثناقال أبو نعيم األصبهاين: ((
 يسبه فلم ،عليا سب إال أمية بني من أحد يقوم ال كان: قال جعونة عن يزيد، بن خالد ثنا عثمان،
 :عزة كثير فقال العزيز، عبد بن عمر

 ]الطويل البحر[
 مجرم ة سجي تتبع ولم بريا...  تخف ولم عليا تشتم فلم وليت
)) [حلية األولياء مسلم كل راضيا فأضحي فعلت...  بالذي قلت الذي فصدقت وقلت

  ].،  ١٣٩ص٧، تاريخ اإلسالم للذهيب ج ٣٢٢ص٥ج
 ولي أن إلى السالم، عليه طالب، أبي بن علي المؤمنين أمير يسبون أمية بنو كانقال ابن األثري: ((

)). [الكامل يف التاريخ بتركه اآلفاق في العمال إلى وكتب ذلك فترك خالفة،ال العزيز عبد بن عمر
  ].٩٨ص٤ج

 بالكرم ملكهم قد إما ويفضلونه، ،)١( فيه ويتغالون يحبونه كثير خلق معاوية وخلفقال الذهيب: ((
 جماعة وفيهم .ذلك على أوالدهم وتربى حبه، على الشام في ولدوا قد وإما والعطاء، والحلم
 على ونشؤوا العراق، أهل معه وحاربوا والفضالء، التابعين من كثير وعدد الصحابة، من يسيرة
  .]١٢٨ص٣)). [سري أعالم النبالء ج- الهوى من باهللا نعوذ - النصب

 على -وسالمه عليه اهللا صلوات -علّيا يلعنون كلهم أمّية بنو كانقال حممد بن علي العمراين: ((
)). [اإلنباء اليوم إلى بعده السنة هذه وبقيت اللعنة تلك قطع العزيز عبد بن عمر وّلى فمذ المنبر

  ].٥١يف تاريخ اخللفاء ص
 بني أيام في البيت أهل وفضائل السالم، عليه علي لفضائل روايتهمقال حممد بن إبراهيم الوزير: ((

 خاطر من إال فضائله يروي وال المنابر، على يلعن - ذلك من حاشاه- السالم عليه وهو أمية
  ].٤٠٠ص٢)). [العواصم جبروحه
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ : {تعاىل قوله تفسري يف الكشاف، يف الزخمشري قال : النحل[ اآلية}.. َواْإلِ
 عنه اهللا رضي ـ علي المؤمنين، أمير على المالعين، لعنة الخطب من ُأسقطت وحين: مالفظه ،]٩٠
 غضباً  سنها لمن اللَّه ضاعف وبغياً؛ ومنكراً  فاحشة كانت إنها ولعمري، ها؛مقام اآلية هذه أُقيمت ـ

  )٢( )).عاداه من وعاد(( نبيه، لدعوة إجابة وخزيًا، ونكاالً 

                                                            

 والوحي الوحي كاتب ألنه مبخلوق ليس معاوية فقال معاوية عن ناصبياً  وكان آخر وسئلابو إسحاق برهان:  قال) ١(
،  ٢٠٢ص٤، نثر الدرر يف احملاضر ج ٢٨٥. [غرر اخلصائص الواضحة ص الوحي من الوحي وكاتب مبخلوق ليس

  ].٢٧٨ص٣التذكرة احلمدونية ج
  . ٦٢٩ص ٢ج  )٢(
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)) [تاريخ بن ذلك بترك اآلفاق إلى عمر فكتب علّيا يسّبون أمية بنو وكانقال ابن خلدون: ((
  ].٩٤ص٤خلدون ج

 منهم الرأي وهل زعمائهم من الشام هل من لرجل قال أنه ارييناإلخب بعض وذكرقال العصامي: ((
 من أو القين لصوص من لصا إما أراه الشامي فقال المنبر على اإلمام يلعنه الذي هذا تراب أبو من

  ].١٣٧ص٣ج يف أنباء األوائل والتوايل )). [مسط النجوم العوايلالطريق قطاع
ضًا لحكام األمويين ما كانوا يحاولون به من الغض من ولقد زاد القلوب بغقال حممد أبو زهرة: ((

  مقام علي رضي اهللا عنه ، فقد كان ذلك دينهم واستوى في ذلك السفيانيون والمروانيون . 
فقد سن معاوية ُسنة سيئة في اإلسالم وهي لعن إمام الهدى علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه على 

)). [اإلمام زيد حياته وعصره رت على ذلك أخبار المؤرخينالمنابر ، بعد خطبة الجمعة ، وقد تضاف
  ].٩٩ص

فلما بدأ في عصر معاوية لعن سيدنا علي فوق المنابر وسبه وشتمه قال أبو األعلى املودودي: ((
)). جهارًا نهارًا ، تألم المسلمون لذلك في كل بقعة غير أن الناس سكتوا عن ذلك عن مضض

  ].١٠٥[اخلالفة وامللك ص
 دخلت: قال اجلديل، اهللا عبد أيب عن إسحاق، أيب عن إسرائيل، حدثنا: قال بكري، أيب بن حيىي حدثنا
 سبحان أو اهللا، معاذ: قلت ؟ فيكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أيسب: يل فقالت سلمة، أم على
 سبني فقد ،عليا سب من ((: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قالت حنوها، كلمة أو اهللا،

 واحلاكم وابن أيب شيبه وابو يعلى والطرباين بأسانيد صحيحة )). [أخرجه أمحد بن حنبل والنسائي
  ].وغريهم

  قال الشاعر:
 رشـــــــــــــــــــــــادهاوغـــــــــــــــــــــــاَبضـــــــــــــــــــــــّلت أمـــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــا

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــّبه تعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــون املنـــــــــــــــــــــــــــــــــابر َأَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

  مقاُدهــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــالل بيــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــبحتإْذ
  أعماُدهـــــــــــــــــــــــــــا؟ لكـــــــــــــــــــــــــــم قامـــــــــــــــــــــــــــت وبســـــــــــــــــــــــــــيفه

  
  واجلماعة :مصطلح أهل السنة  هاحداث -

 عن األمر ، حقنًا للدماء ، عام إحدى واربعني من اهلجرة المالس هعلي علي بن احلسناإلمام  ملا ختلى
  .بإمامته الرضى يف مجاعته عام ومراده ، )١(اجلماعة عام ومساه الناس على البيعة معاوية أخذ

                                                            

 لبلدانا فتوح،  ٣١٦ص٣ج والتاريخ املعرفة،  ٢٠٣ص١ج خياط بن خليفة تاريخ،  ٣٢٤ص٥ج الطربي تاريخ )١(
  . ٥ص٤ج اإلسالم تاريخ،  ١٩٠ص١ج زرعة أيب تاريخ،  ٤٤٩ص١ج
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 ،من اهلجرة  وأربعني تسعة عام ، ادواألعي اجلمع يف املنابر على عليه السالم علياإلمام  بلعن أمر وملا
 .)٢( السنة ُقطعت: قيل ،ُقطع إذا حىت سنة ألجرينه واهللا: وقال ،)١(السنة عام مساه
 ومجاعة ، النيب سنة املراد أن ويومهون ، واجلماعة السنة بأهل أنفسهم يسمون هذا يومنا إىل أتباعه فصار

  أصحابه .
  ما ترتب على هذه البدعة ؟ :

 :قال سريين ابن عن األحول عاصم عن زكرياء بن إمساعيل حدثنا الصباح بن حممد فرجع أبو حدثنا
 السنة أهل إلى فينظر رجالكم لنا سموا قالوا الفتنة وقعت فلما اإلسناد عن يسألون يكونوا لم((

  ].١٥ص١جصحيح مسلم . [))حديثهم يؤخذ فال البدع أهل إلى وينظر حديثهم فيؤخذ
 يف غال فهو وعمر بكر أيب على قدمه فمن الصحابة على وتقدميه على حمبة والتشيعقال ابن حجر : 

  ].٤٥٩ص١. [فتح الباري جفشيعي وإال رافضي عليه ويطلق تشيعه
 أن سيما وال مطلقا الشيعة وتوهينهم غالبا الناصبي توثيقهم أستشكل كنت وقدقال ابن حجر: 

ذيب التهذيب جافقمن إال يبغضه وال مؤمن إال يحبه ال حقه في ورد عليا   ].٤١١ص٨. [
 الديانة بأمور والتمسك اللهجة بصدق مشهورا يكون بالنصب يوصف من فأكثروقال ابن حجر: 

ذيب التهذيب  اإلخبار في يتورع وال كاذب غالبهم فإن بالرفض يوصف من بخالف ] .
  ].٤٥٨ص٨ج

 أمحد يغشى وكان ، رافضيا ياألزد صاحل بن الرمحن عبد كان: قال املطوعي، يوسف بن يقوب أخربنا
 ؟ اهللا سبحان: فقال ، رافضي صاحل بن الرمحن عبد اهللا عبد أبا يا: له فقيل ، ويدنيه فيقربه حنبل، بن

                                                                                                                                                                          

 مبجال خاص مصطلح منه أكثر سياسي مصطلح فإنه)) ، اجلماعة أهل(( مصطلح عن أما: عمارة حممد الدكتور قال
 قأطل قد سفيان أيب بن معاوية أن يف ذلك، التحديد وجه على،  النشأة أموي،  سياسي مصطلح وهو،  االعتقادات

 رسائل)). [اجلماعة(( عام هـ٤١ عام وهو،  السلطة عن طالب أيب بن علي بن احلسن فيه له تنازل الذي العام على
  ].٩٤ص والتوحيد العدل

 حىت وزادوا بغضه على اخلوارج ووافقهم سنة املنابر على لعنه واختذوا فتنقصوه اخلطب اشتد مثقال ابن حجر: (( )١(
 ،ُسَنة علي َلْعنَ  جعلوا أن إىل طاعته يف األمر م ارتقى مث] ، وقال املسعودي: ((٧١ص٧)) [فتح الباري جكفروه
 العامري حممد بن حممد= =  ربيعة أبو الشيخ)) [مروج الذهب ج]. روى الكبري عليها ويهلك الصغري؟ عليها ينشأ
 عن متسك أن حاجيت: لفقا عباس، ابن يا حاجتك سل يل فقال معاوية على دخلت((: قال عباس ابن إىل بسنده
 وإن الكبري عليه ويهرم الصغري عليه ينشأ حىت وثلبه سبه عن امسك ال واهللا فقال -علياً  يعين- وثلبه الرجل هذا سب
  .خ] باإلمامة احمليط[) )السنة تركت قيل ترك

  .١شايف جال) ٢(
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. [تاريخ  هو ثقة ؟ تحبهم ال: له نقول وسلم عليه اهللا صلى النبي بيت أهل من قوما أحب رجل
ذيب الكمال ج ٥٤٣ص١١بغداد ج   ].١٨٠ص١٧، 

 فهذا تحرف، وال غلو بال كالتشيع أو ،التشيع كغلو صغرى فبدعة: ضربني على البدعة: قال الذهيب
  .والصدق والورع الدين مع وتابعيهم التابعين في كثير
 والدعاء عنهما، اهللا رضي وعمر بكر أبي على والحط فيه، والغلو الكامل كالرفض كبرى، بدعة ثم
  ].٦-٥ص١[ميزان اإلعتدال ج .كرامة وال بهم يحتج ال النوع فهذا ذلك، إلى

 مؤمن لكل الزمة صفة  - أي التشيع  – أنه يخفى والقال السيد العالمة حممد بن إمساعيل األمري: 
 تعلم هنا ها ومن.. إلى قوله:  إليه وسابقهم رأسهم سيما المؤمنين مواالة منه إذ إيمانه تم فما وإال
  ].٣٤-٣٣. [مثرات النظر ص باطل به حوالقد  بصحيح ليس بدعة التشيع مطلق بأن القول أن

  قذف أنصار معاوية ملن خيالفهم :
: فقال ، الشام أهل هم الفئة الباغية فذكروا ، بغداد إىل خيتلف كان ، ثقة دحيم: العجلي أمحد قال
  ].٥١٧-٥١٦ص١١[سري أعالم النبالء ج .الفاعلة ابن فهو ، هذا قال من

  قتلهم ملن يسمى علي :
 رباحا، ذلك فبلغ ،قتلوه علي، اسمه بمولود سمعوا إذا أمية بنو كانت((: املقرئ محنالر  عبد أبو قال
  ].١٠٢ص٥[سري أعالم النبالء ج .))ابنه اسم فغير

  : ]علماء املسلمني التابعني و اقوال بعض[
 وإسحاق) ٧٤٨( يوسف هـ: ((وحدثنا٦٣هـ أو ٦٢اإلمام مسروق بن األجدع اهلمداين املتويف سنة  -
 فيها سفائن به فمرت بالسلسلة مسروق مع كنت: قال وائل أيب عن األعمش عن جرير دثناح قاال

 فقال له، تباع واهلند السند أرض إىل معاوية ا بعث: فقالوا عنها فسأهلم الرجال، متاثيل صفر من أصنام
 أي أدري ما واهللا يفتنوني، ثم يعذبوني أن أخاف ولكني لغرقتها، يقتلونني أنهم أعلم لو: مسروق
)). عمله سوء له زين رجل أم الدنيا من يتمتع فهو اآلخرة من يئس قد أرجل معاوية، الرجلين

  ].١٣٠ص٥[أنساب األشراف ج
 منهن ِفيهِ  َيُكنْ  َلمْ  لو ُمَعاِويَة، ِفي كن خصال أربع: ((هـ١١٠املتويف سنة احلسن البصرياإلمام قال  -
ُهمْ  مشورة بغير أمرها ابتزها َحتَّى بالسفهاء األمة ِذهِ هَ  َعَلى انتزاؤه: موبقة لكانت واحدة إال  ِمنـْ

 ويضرب الحرير يلبس خميرا، سكيرا بعده ابنه واستخالفه الفضيلة، وذو الصحابة بقايا وفيهم
 حجرا، وقتله] الحجر، وللعاهر للفراش، الولد: ص اهللا رسول قال[ وقد زيادا، وادعاؤه بالطنابير،

  ].٢٨٠ص٥)). [تاريخ الطربي جينمرت! حجر من َلهُ  ويال
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 هـ: ((وحدثين١٤٨هـ أو ١٤٧اإلمام شيخ اإلسالم األعمش سلميان بن مهران الكاهلي املتويف سنة  -
 حليما، كان: فقالوا األعمش عند معاوية ذكر: قال موسى بن اهللا عبيد عن العجلي صاحل بن اهللا عبد
 هو وما يقتله؟ لم من عثمان بدم -زعم -وطلب عليا قاتل وقد حليما يكون كيف: األعمش فقال
  ].١٢٩ص٥)). [أنساب األشراف للبالذري جمنه بعثمان أولى كان وغيره عثمان، ودم

 أن هـ: ((قال الذهيب: وروى١٧٨هـ أو ١٧٧العالمة احلافظ شريك بن عبد اهللا النخعي املتويف سنة  -
 .حليما كان: فقيل شريك، عند معاوية ذكروا قوما
  ].٢٧٤ص٢)). [ميزان اإلعتدال جعليا وقاتل الحق سفه من ؟ ليس بحلم: شريك فقال

 املقدم احلافظ جرير ثنا قتيبة هـ: ((وقال١٨٨اإلمام احلافظ جرير بن عبد احلميد الضيب املتويف سنة  -
ذيب التهذيب جعالنية معاويه يشتم سمعته لكين   ].٦٦ص٢)). [

 وهم الصحابة، من أربعة شهادة يقبل ال أنّه الربيع، ِإىل : ((أسرّ هـ٢٠٤املتويف سنة اإلمام الشافعي -
  ].٢٥٩ص١ج البشر ألبو الفداء أخبار يف )). [املختصروزياد والمغيرة، العاص، بن وعمرو معاوية،

 الرزاق عبد كانو داود أبو قال: ((هـ٢١١املتويف سنة  الصنعاين بن مهام عبد الرزاق احلافظ اإلمام -
ذي ))بمعاوية يعرض   ].٢٨٠ص٦ج ألبن حجر ب التهذيب[

 ال((: فقال معاوية، رجل فذكر الرزاق عبد عند كنت: يقول الشعريى خملدا قال الذهيب: بسنده ، مسعت
  .]٦١٠ص ٣[ميزان اإلعتدال ج .))سفيان أبى ولد بذكر مجلسنا تقذر

  هـ:٢١٩هـ أو ٢١٨احلافظ الكبري أبو نعيم الفضل بن دكني التيمي املتويف سنة  -
  هـ:٢١٣اإلمام احلافظ عبد اهللا بن موسى العبسي املتويف سنة  -

 معاوية، من يناالن وإنما وعمر، بكر ألبي معظمين اهللا وعبيد نعيم، أبو كان وقد: ((قال الذهيب: 
  ].٤٢٣ص١٩)). [سري أعالم النبالء جوذويه

 )) ((وقالاهللا يعذبه ان كرهأ ما معاويةهـ: ((٢٣٥اإلمام احلافظ علي بن اجلعد البغدادي املتويف سنة  -
 يتناول انه عنه يبلغه وكان أيب اين قال اجلعد بن علي عن تكتب مل مل أمحد بن اهللا لعبد قلت العقيلي
ذيب التهذيب ج- أي معاوية هو املقصود بالصحابة عند القوم-الصحابة  ].٢٥٧ص٧)). [

 ٤٨٠اإلمام أمحد بن حنبل ص [مسائل .))اإلسالم غير على معاوية واهللا مات(( وقال أيضاً:
  ].١٨٦٦ر

 اقتحم ملك فطالب معاوية واما: ((هـ١١٠٨املتويف سنة  املقبلي مهدي بن صاحل اجملتهد العالمة قال
 اما لكنه فأخطأ اجتهد نقول ال فأخطأ اجتهد انه يزعم فالذي ليزيد بالبيعة وختمها داهية كل فيه

 في الطبريين متأخري لبعض ورأيت نشهد انا اللهم هواه اتبع ضال واما مقلد الحال لحقيقة جاهل
 معاوية ان اخبر وسلم عليه اهللا صلى النبي ان وهو عساكر بن ال عزاه كالما فيها ذكر رسالة مكة



٢٦ 
 

 او الحديث هذا ذكرت لو صفين يوم قال وجهه اهللا كرم عليا وان يغلب لن وانه األمة أمر سيلي
 وذريتهما والحسين والحسن علي على سيفة يسل منم هذا نحو يبعد وال حاربته لما بلغني

 من االجماع حكاية الظهور هذا وقوع استغربنا انما النبوية السنة به صرحت كما كالفاعل والراضي
 الزاعم هذا رأى ما أدري وما علي مع الحق وان الباغي هو معاوية بأن بالسنة المتسمين جماعة
 على ينقمون الذين هؤالء وترى عنهما اهللا رضي السبط الحسن وكذلك ذكر ما بعد علي أمر خاتمة
 إلى وقته منذ المسلمين جوامع جميع في المنابر على لعنه سن لمن يحسنون البغاة قتاله علي
 فوق علي سب ان مع وعنهم عنه اهللا رضي الراشدين باألربعة الالحق العزيز عبد بن عمر وقت
 عن عنها اهللا رضي سلمة ام مسند في المسانيد جامع وفي العظائم عنده تصغر سنة وجعله المنابر
 فيكم وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أيسب فقالت سلمة أم على دخلت الحدلي عبداهللا أبي
)).  ))سبني فقد عليا سب من((يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قالت اهللا معاذ قلت
  . ٣٦٧-٣٦٦ص الشامخ العلم

  : هـ١١٨٢املتويف سنة  مة حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين املتويف سنةقال السيد العال
ــــــــــــــــــــــــــــــةينســــــــــــــــــــــــــــــبونلقــــــــــــــــــــــــــــــوم عجبــــــــــــــــــــــــــــــت  مقال
 ضـــــــــــــــــــــوؤها الشـــــــــــــــــــــمس أجحـــــــــــــــــــــد أين ينظنـــــــــــــــــــــون
 بغــــــــــــــى وقــــــــــــــد الطليــــــــــــــق ابــــــــــــــن الطليــــــــــــــق أأرضــــــــــــــى
 مدحـــــــــــــه الـــــــــــــذكر يف جـــــــــــــاء مـــــــــــــن اهلـــــــــــــدى إمـــــــــــــام

 صـــــــــــــــــــــــــــــالته يف راكعـــــــــــــــــــــــــــــا املزكـــــــــــــــــــــــــــــي ألـــــــــــــــــــــــــــــيس
 حســــــــــــــــــامه الطغــــــــــــــــــاة أســــــــــــــــــقى الــــــــــــــــــذي ألــــــــــــــــــيس
ــــــــــــــــــــــــيس ــــــــــــــــــــــــذي أل ــــــــــــــــــــــــ أردى ال  بســــــــــــــــــــــــيفه ود ناب
ـــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــذي أل  بســـــــــــــــــــــيفه بـــــــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــــــوم يف ال
 معرفــــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــذي ألــــــــــــــــــــــيس
ـــــــــــــــــــيس  غـــــــــــــــــــريه دون مـــــــــــــــــــن واخـــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــذي أل

 النســــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــيدة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــراء وزوَّجــــــــــــــــــــــــــــــــه
 وحســــــــــــــــــــــــــــبه الكســــــــــــــــــــــــــــاء حتــــــــــــــــــــــــــــت وأدخلــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه عســـــــــــــــى ذا وكـــــــــــــــم ـــــــــــــــدِّ  مـــــــــــــــن أملي  فضـــــــــــــــله َع
 قبيحــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل غــــــــــــــــــري هنـــــــــــــــــد البــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــل
 مراقـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدماء أجـــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــذي ألــــــــــــــــــــيس
 وجهــــــــــــــــة كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــام طغــــــــــــــــام وقــــــــــــــــاد

 حيــــــــــــــــــــدر نســــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــتُ  كــــــــــــــــــــأينإيلَّ
 بنـــــــــــــــــــــــــــــــريِّ  لـــــــــــــــــــــــــــــــيس الصـــــــــــــــــــــــــــــــبح أن وأزعـــــــــــــــــــــــــــــــم
 جمــــــــــــــــــــــرت كــــــــــــــــــــــل املرتضــــــــــــــــــــــى حلــــــــــــــــــــــرب وقــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــات عن ــــــــــــــــــــــاب آي  ُختَــــــــــــــــــــــربِّ  الكت

ـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن إىل مشـــــــــــــــــــــــــــــريا  نصـــــــــــــــــــــــــــــرخب جيتدي
 مســــــــــــــكر غــــــــــــــري مهلكــــــــــــــا كأســــــــــــــا املــــــــــــــوت مــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــــالً  غــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــداة  جيــــــــــــــــــــرتي اهللا عل
ـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــــــــرب وأحـــــــــــــــــــــــد جب  وخي

 مبحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنني واليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 عنصــــــــــــر خــــــــــــري مــــــــــــن املبعــــــــــــوث اهلــــــــــــدى رســــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــَوحي  وخمـــــــــــــــــــــــــــــرب راو كـــــــــــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــــــــــائل ب
 مفخـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــل دونـــــــــــــــــــــــه فخـــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــذلك
 يتيســــــــــــــــــــــــــر مل الشــــــــــــــــــــــــــهب عــــــــــــــــــــــــــدَّ  رام ومــــــــــــــــــــــــــن
 وميـــــــــــــــــــــرتي يشـــــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــذي ذا ومـــــــــــــــــــــن

 مطهـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــري ابأصـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــن بِصـــــــــــــــــــفِّني
ـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــا يقات ـــــــــــــــــــــــــــرٍّ  كـــــــــــــــــــــــــــل بغي  وخـــــــــــــــــــــــــــريِّ  بـَ



٢٧ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــارا وأورد  الـــــــــــــــــــــــــــردىمـــــــــــــــــــــــــــنحياضـــــــــــــــــــــــــــا عمَّ
 جمــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا املــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنني أمــــــــــــــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــــــــــــــبَّ 

 مجيعـــــــــــــــــــــــه الالعنـــــــــــــــــــــــني لعـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــاد فقـــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن وكـــــــــــــــــــــم  جتاريـــــــــــــــــــــا جناهـــــــــــــــــــــا جناي

 وشـــــــــــــــــــــرحه احلميـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــذا وســـــــــــــــــــــائل
 حمققـــــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــن يُـــــــــــــــــــــــدعا أجمتهـــــــــــــــــــــــداً 

 مغفــــــــــــــــــلُ  فــــــــــــــــــدمٌ  فهــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــن
 متحيـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــاكرٌ  إال هـــــــــــــــــــــــــــــــــو ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 مـــــــــــــــــــــــؤمَّراً  يزيـــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــحى مـــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــواله
ــــــــــــــــــــــــــــــــادم  ونظمــــــــــــــــــــــــــــــــه باملــــــــــــــــــــــــــــــــدام جهــــــــــــــــــــــــــــــــراً  ين

ـــــــــــــــــــــــــرت وال  أمحـــــــــــــــــــــــــد أبنـــــــــــــــــــــــــاء الطَّـــــــــــــــــــــــــف يف ُعفِّ
 عقبــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــقي الــــــــــــــــــرجس فتــــــــــــــــــك وال

 حرميهــــــــــــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــــــــتباح محاهــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــاح
 درى وقــــــــــــــــــــــــــــد يطــــــــــــــــــــــــــــول خمازيــــــــــــــــــــــــــــه وَنشــــــــــــــــــــــــــــرُ 
 بعــــــــــــــــــــدما احلــــــــــــــــــــق منصــــــــــــــــــــب مثلــــــــــــــــــــي أجيهــــــــــــــــــــل

 كلمـــــــــــــــــــــا الدرايـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن وحققـــــــــــــــــــــت
 مضـــــــــــمرا قبـــــــــــل مـــــــــــن كـــــــــــان قـــــــــــد مبحـــــــــــث وكـــــــــــم
ــــــــــــــــة حبــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ُخضــــــــــــــــتُ  وكــــــــــــــــم  أحبــــــــــــــــراً  الرواي
 لكـــــــــــــــم مـــــــــــــــا الـــــــــــــــدين يف خـــــــــــــــواناإل أيهـــــــــــــــا فيـــــــــــــــا

 ممـــــــــــــــــــــــــــــــزق كـــــــــــــــــــــــــــــــل األعـــــــــــــــــــــــــــــــراض ومـــــــــــــــــــــــــــــــزقتم
ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن وأطعمــــــــــــــــــــــتم  آكــــــــــــــــــــــلٍ  كــــــــــــــــــــــل حلمن

ـــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــل هكـــــــــــــــــــــذا ومـــــــــــــــــــــا  واهلـــــــــــــــــــــدى الديان
ـــــــــــــــــــــــــــب أَِإنْ   بكفـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــوالً  اإلنســـــــــــــــــــــــــــان كت

 بكفــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــريح الكفــــــــــــــــــــر كتــــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــــن
 الــــــــــــــــــــذي املوقــــــــــــــــــــف واحــــــــــــــــــــذروا أَِقلُّــــــــــــــــــــوا أَِقلُّــــــــــــــــــــوا

 فعالــــــــــــــــــــــــه مجيــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل وُيســــــــــــــــــــــــألُ 
 فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــه النظـــــــــــــــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا ودونُكـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
 ظننــــــــــــــــــــــــــــــــــتم قــــــــــــــــــــــــــــــــــد امبــــــــــــــــــــــــــــــــــ أين خيــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة اآلل ســــــــــــــــــــــــــــــــــوى أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال وإين

 ممطـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــمه قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــدثاً ســـــــــــــــــقى
 منـــــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى ُميلـــــــــــــــــــــــى أن وألـــــــــــــــــــــــزم
 منكـــــــــــــــــــر ُســـــــــــــــــــنة ســـــــــــــــــــنَّ  َمـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــذا عليـــــــــــــــــــه

 يتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ومل جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وأبرزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 مقـــــــــــــــرر كـــــــــــــــل ـــــــــــــــج واســـــــــــــــلك الـــــــــــــــنهج علـــــــــــــــى
 مفـــــــــــــــرتي شـــــــــــــــك ال فهـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال ومـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــى جســــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــول عل ــــــــــــــــــــة ق  جمــــــــــــــــــــرتي اجلهال
ــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــك عل ل

ُ
ــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــىت امل  بتجــــــــــــــــــــــــرب نال

 مســــــــــــــــــكر كــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــحى يف عليــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــدار
 مزهــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــل حلنــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــروي بــــــــــــــــــــــــذلك
 معقـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــل اهلتَّــــــــــــــــــــــان دمعـــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــقى

 خبيـــــــــــــــــــــــــــــــرب املســـــــــــــــــــــــــــــــلمني فَتـــــــــــــــــــــــــــــــك بطيبـــــــــــــــــــــــــــــــة
بهـــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــل جيشـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن وأ
ــــــــــــــــــــــــــــام يف واعٍ  كــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــا  ومبصــــــــــــــــــــــــــــر األن
 دفـــــــــــــــــرت كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــا يقينـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــت

 حمـــــــــــــــــــــــــــــــــّرر كـــــــــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم يف حيققـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 مضــــــــــــــــــــــمر غــــــــــــــــــــــري غــــــــــــــــــــــدا حــــــــــــــــــــــىت فأظهرتُــــــــــــــــــــــه
 خمــــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــل حتقيقهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــــآلت
 منكـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــــرة إلينـــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــبتم
ــــــــــــــــــــــتم  مفــــــــــــــــــــــرتي كــــــــــــــــــــــل قالــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا إىل ومل

 حمضــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــل يف اإلخــــــــــــــــــــــــوان وأطعمــــــــــــــــــــــــتمُ 
 ويفــــــــــــــــــــرتي اللحــــــــــــــــــــوم يفــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــن جييبــــــــــــــــــــون
 مســــــــــــــــــــــــطر قــــــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــــــل إليــــــــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــــــــبتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــــــــــري باإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــــــــــــــذلك  مكفَّ
 ومنكـــــــــــــــــــــــر عُـــــــــــــــــــــــرفٍ  كـــــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــيربز

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــؤخَّر ســـــــــــــــــــــــــــــــــابق مـــــــــــــــــــــــــــــــــن وأقوالـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 معشــــــــــــــــــــر أي مــــــــــــــــــــن وافــــــــــــــــــــاه ملــــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــــابٌ 
 مبــــــــــــــــــــــرتي احلــــــــــــــــــــــق خــــــــــــــــــــــالف وممــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــريء

 حملشــــــــــــــــــــــــــــري وذخــــــــــــــــــــــــــــري آبــــــــــــــــــــــــــــائي ئــــــــــــــــــــــــــــكأول
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 أهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــديواآللاهللارســـــــــــــــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 حممـــــــــــــــــــــد الكســـــــــــــــــــــاء أهـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــلوا
 الــــــــــــــــورى ســــــــــــــــادة اهلــــــــــــــــدى أربــــــــــــــــاب اآلل كــــــــــــــــذا

  

 وحيـــــــــــــــــــــــــــــدري أمحـــــــــــــــــــــــــــــدي إال أنـــــــــــــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــــــــــــا
 وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدين وفاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 منــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــل أوصــــــــــــــــــافهم ضــــــــــــــــــمَّخت ومــــــــــــــــــن
  

  [ديوان ابن األمري الصنعاين]. 
  وله أقوال كثريه يف كتابه (الروضة الندية شرح التحفة العلوية).

أهل صفين ، فبغيهم ظاهر وأما (( :هـ١٢٥٥املتويف سنة  حممد بن علي الشوكاين العالمة قال القاضي
: ((تقتلك الفئة الباغية)) ، لكان ر، ولو لم يكن في ذلك إال قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم لعما

ولكنه أراد طلب الرياسة  ، ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة عليذلك مفيدًا للمطلوب ، ثم 
 ، فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان ، ال يعرفون معروفًا وال ينكرون منكراً  ،وم أغتام قوالدنيا بين 

فنفق ذلك عليهم ، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم ، ونصحوا له ، حتى كان يقول علي ألهل 
العراق : إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحٍد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار . وليس 

 ، كبعض الصحابة المائلين إليه ، العجب ممن له بصيرة ودين إنما ، العجب من مثل عوام الشام
حتى نصروا المبطلين  ، وبعض فضالء التابعين ، فليت شعري أي أمٍر اشتبه عليهم في ذلك األمر

وقد سمعوا قول اهللا تعالى: ((فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّتي  ، وخذلوا المحقين
ْمِر اللَِّه)) ، وقد سمعوا األحاديث المتواترة في تحريم عصيان األئمة ما لم تـَْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى أَ 

يروا كفرًا بواحًا ، وسمعوا قول النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمار: انها تقتله الفئة الباغية . 
حب الشرف والمال قد فتن سلف  : ولوال عظيم قدر الصحبة ورفيع فضل خير القرون ، لقلت

  ].٤١٧-٤١٦ص[وبل الغمام )). مة كما فتن خلفهاهذه األ
 عددا أقل وصفين الجمل في القتال عن توقفوا الذين كان ثم ومن: الحافظ القوقال الشوكاين: ((

 طلب على قاتل ممن بعدهم جاء من بخالف اهللا شاء إن مأجور متأول وكلهم قاتلوا الذين من
 واحد كل وإرادة وصفين الجمل في مقتتلينال جميع نيات صحة على يتوقف وهذا. اهـ. الدنيا
 بعضهم علم مع لبعض بعضهم ومناقشة الملك مجرد ال الناس أحوال وصالح الدنيا ال الدين منهم
 الحديث منهم عرف من حق في سيما وال البعد، كل ذلك ويبعد المحق، وخصمه المبطل بأنه

 عمار معه كان من مقاتلة على ذلك بعد إصراره فإن »الباغية الفئة عمارا تقتل: «أنها الصحيح
  ].٥٩ص٧)). [نيل األوطار جمنصف على يخفى ال كما الباطل في وتماد للحق معاندة

)). اهللا لعنهم يزيد وابنه معاوية والية مدة طول وابنه زياد إمارة في منقمعين وكانواوقال الشوكاين: ((
  ].١٨٩ص٧[نيل األوطار ج
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 سنة من وال،  وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول نةس من ليس المصحف نشر فإنوقال: ((
. ))العاص بن عمرو عليها دله،  منه خديعةً  معاوية أحدثه من أول كان بل،  الراشدين الخلفاء

  ].٤١٧ص ٢ج[وبل الغمام 
 ملكاً  اإلسالمية الخالف وصيَّر معاوية جاء أن فلما: ((هـ١٣٨٦املتويف سنة  سيد قطبالعالمة قال 

 بصفة فأمية الجاهلية، وحي من كان إنما اإلسالم، وحي من ذلك يكن لم أمية بني في عضوضاً 
 المصالح حسب وتلبسه تخلعه رداءً  إال اإلسالم كان وما قلوبها، اإليمان يعمر لم عامة

 بنت هند وابن سفيان أبي ابن هو فمعاويةوقال: (( ].١٧٢)). [العدالة اإلجتماعية صوالمالبسات
 اإلسالم أحد يأخذ فال اإلسالم، حقيقة عن روحه بُعد في بهم وأشبه جميعاً  قومه ثوري وهو عتبة،
 معاوية إنوقال: (( .]١٧٤)). [العدالة اإلجتماعية صبريء ومنهم منه فهم أمية، بني أو بمعاوية
 الظرف في النافع بالتصرف منه وأخبر النفوس بدخائل منه أعرف ألنهما علياً  يغلبا لم عمراً  وزميله

 وسائل إختيار في بأخالقه مقيد وهو سالح كل إستخدام في طليقان ألنهما ولكن المناسب
 ال الذمم وشراء والرشوة والنفاق والخديعة والغش الكذب إلى وزميله معاوية يركن وحين الصراع
 كل من أشرف لفشل وإنه ويفشل ينجحان عجب فال األسفل الدرك هذا إلى يتدلى أن علي يملك
 معاوية، خطة إلى يدعى ألن جيل احتاج وإذاوقال أيضاً: (( ].٢٤٢كتب وشخصيات ص)). [نجاح
 معاوية على سيطرت التي " )١( مكيافيلي" فروح. العموم وجه على الحاضر الجيل هو يكون فلن
 أحد يدعوهم أن من بها أخبر وهم هذاالجيل، أهل على تسيطر التي هي بقرون، مكيافيلي قبل
 كان ... لقد والحكومات واألمم والجماعات األفراد تظلل التي " النفعية " روح ألنها!  إليها

. [كتب ))النفوس من بعد تتمكن لم التي اإلسالم روح دهمت كارثة أكبر هو معاوية انتصار
  ].٢٤٣-٢٤٢وشخصيات ص

 في األلمان علماء كبار أحد القهـ: ((١٣٥٤قال السيد العالمة حممد رشيد رضا املتويف سنة  -
 لمعاوية الذهب من تمثاال نقيم أن لنا ينبغي إنه: مكة شرفاء أحد وفيهم المسلمين لبعض األستانة

 نظام حول الذي هو ألنه: قال لماذا؟: له قيل) برلين( عاصمتنا من كذا ميدان في سفيان أبي بن
 كله، المالع اإلسالم لعم ذلك ولوال الغلب، عصبية إلى الديمقراطية قاعدته عن اإلسالمي الحكم
  ].٢١٤ص١١)). [تفسري املنار جومسلمين عربا أوربة شعوب وسائر األلمان نحن ولكنا

  مت حبمد اهللا
 الهــــــــــدى عــــــــــرف لمــــــــــن عــــــــــذر بقــــــــــى أفهــــــــــل

  
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــى ث ــــــــــــــــــرا نهجــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن انثن  وتغي

  
                                                            

  م .١٥٢٧غاية تربر الوسيلة) تويف سنة ، فيلسوف وسياسي إيطايل ، القائل: (ال ماكيافيّلي دي برناردو دي نيكوال )١(
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  المصادر والمراجع
هـ ١٤٢٠الوطن للنشر الرياض ، الطبعة األوىل سنة العسقالين ، دار  إحتاف املهرة : ابن حجر .١
.  
  هـ .١٤١١، دار الراية الرياض ، الطبعة األوىل سنة  بن أيب عاصمأبو بكر : اآلحاد واملثاين  .٢
  هـ .١٤١٢، دار اجليل بريوت ، الطبعة األوىل سنة  اإلستيعاب : يوسف بن عبد الرب القرطيب .٣
، دار العلم للماليني الطبعة اخلامسة عشر سنة  الزركليبن حممود األعالم : خري الدين  .٤

  هـ .٢٠٢٢
  ، مكتبة احلكمة اليمانية الطبعة األوىل سنة  اريخ األئمة السادة : أيب طالب اهلارويناإلفادة يف ت .٥
  اإلمام زيد : حممد أبوزهرة ،  .٦
، دار اآلفاق العربية ، الطبعة األوىل سنة  العمراينحممد بن علي األنباء يف تاريخ اخللفاء :  .٧

  هـ .١٤٢١
كر _ بريوت ، الطبعة األوىل سنة ، دار الف أنساب األشراف : أمحد بن حيىي البالزري .٨

  هـ .١٤١٧
  هـ .١٤٠٨دار البشري _ طنطا ، الطبعة األوىل سنة ،  األوائل : أبو هالل العسكري .٩
  ، مكتبة الثقافة الدينية . املقدسياملطهر بن طاهر البدء والتاريخ :  .١٠
  هـ .١٤٠٨وىل سنة دار إحياء الرتاث العريب ، الطبعة األ ، البداية والنهاية : ابن كثري الدمشقي .١١
دار الفكر العريب _ بريوت ، الطبعة الثانية سنة  ،تاريخ ابن خلدون : عبد ابرمحن بن خلدون  .١٢

  هـ .١٤٠٨
  جممع اللغة العربية _ دمشق . ، الدمشقي تاريخ أيب زرعة : عبد الرمحن بن عمرو أيب زرعة .١٣
لعريب _ بريوت ، الطبعة دار الكتاب ا ، تاريخ اإلسالم : مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب .١٤

  هـ .١٤١٣الثانية سنة 
  هـ .١٤٢٥، مكتبة نزار مصطفى ، الطبعة األوىل سنة  السيوطيجالل الدين تاريخ اخللفاء :  .١٥
هـ ١٣٨٧دار الرتاث العريب _ بريوت ، الطبعة الثانية سنة  ، تاريخ الطربي : ابن جرير الطربي .١٦

.  
دار القلم ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية سنة  ، تاريخ خليفة بن خياط : أبو عمرو الشيباين .١٧

  هـ .١٣٩٧
  هـ .١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر ، سنة  ، تاريخ دمشق : ابن عساكر .١٨
 هـ .١٤١٧دار طيبة للنشر ، الطبعة الرابعة  ، تفسري البغوي : احلسني بن حممود الفراء البغوي .١٩
  هـ .١٤٢٠لرتاث ، الطبعة الثالثة سنة دار إحياء ا ، تفسري الرازي : فخر الدين الرازي .٢٠
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  م .١٩٩٠اهليئة املصرية العامة للكتاب ، سنة  ، تفسري املنار : حممد رشيد رضا .٢١
دار املعارفة النظامية _ اهلند ، الطبعة األوىل سنة  ، العسقالين ذيب التهذيب : ابن حجر .٢٢

  هـ .١٣٢٦
سسة الرسالة ، الطبعة األوىل سنة ، مؤ  املزي يوسف بن عبد الرمحن الكليب ذيب الكمال : .٢٣

 هـ .١٤٠٠
  م .٢٠٠١دار إحياء الرتاث ، الطبعة األوىل سنة  ، ذيب اللغة : حممد بن أمحد األزهري .٢٤
مصطفى البايب _ مصر ، الطبعة الثانية سنة  ، جامع الرتمذي : حممد بن عيسى الرتمذي .٢٥

  هـ .١٣٩٥
  كتبة اإلسالمية .امل ، اجلامع الصغري : حممد ناصر الدين األلباين .٢٦
  هـ .١٣٩٤، السعادة _ مصر ، سنة  حلية األولياء : ابو نعيم .٢٧
  هـ .١٣٩٨دار القلم ، الطبعة األوىل سنة  ، ملودوديأبو األعلى ااخلالفة وامللك :  .٢٨
  ، دار الفكر _ بريوت . السيوطيجالل الدين الدرر املنثور يف التفسري باملأثور :  .٢٩
، دار الكتب العلمية _ بريوت ، الطبعة األوىل سنة  البيهقي أمحد بن احلسنيدالئل النبوة :  .٣٠

  هـ .١٤٠٥
  . ديوان ابن األمري : حممد بن إمساعيل األمري .٣١
  هـ .١٤٠٨، دار الشروق ، الطبعة الثانية سنة  رسائل العدل والتوحيد : حممد عمارة .٣٢
، الطبعة األول سنة ، دار الكتبة العلمية  العصاميعبد امللك بن حسني مسط النجوم العوايل :  .٣٣

  هـ .١٤١٩
  ، املكتبة العصرية _ بريوت . سنن أيب داود : أيب بكر بن داود السجستاين .٣٤
أمحد بن احلسني اخلرساين البيهقي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة السنن الكربى للبيهقي :  .٣٥

  هـ .١٤٢٤الثالثة سنة 
إلسالمية _ حلب ، الطبعة ، مكتبة املطبوعات ا سنن النسائي : أمحد بن شعيب النسائي .٣٦

  هـ .١٤٠٦الثانية سنة 
  هـ .١٤٠٥، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة سنة  سري أعالم النبالء : مشس الدين الذهيب .٣٧
  عبد اهللا بن محزة ،  الشايف : املنصور .٣٨
  ، مكتبة صبيح _ مصر . التفتازاينسعد الدين مسعود بن عمرو شرح التلويح :  .٣٩
  ،التقتازاين ين سعد الدشرح املقاصد :  .٤٠
  هـ .١٣٩٢، دار إحياء الرتاث العريب ، الطبعة الثانية سنة  النوويحمي الدين شرح مسلم :  .٤١
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مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل سنة ،  شرح مشكل اآلثار : أبو جعفر أمحد الطحاوي .٤٢
  هـ .١٤١٥
ج البالغة : ابن أيب احلديد .٤٣   هـ .١٣٧٨ىل سنة ، دار إحياء الكتب العريب ، الطبعة األو  شرح 
  هـ .١٤٠٨، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل سنة  صحيح ابن حبان : حممد بن حبان التميمي .٤٤
  ، املكتبة اإلسالمية _ بريوت . صحيح ابن خزمية : حممد بن إسحاق بن خزمية .٤٥
، دار طوق النجاة ، الطبعة األوىل سنة  صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل البخاري .٤٦

  هـ .١٤٢٢
  النيسابوري ، دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت . ح مسلم : مسلم بن احلجاجصحي .٤٧
هـ ١٤١٠، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل سنة  الطبفات الكربى : حممد بن سعد البصري .٤٨

.  
، دار اجليل _ بريوت ، الطبعة األوىل سنة  اجلاحظأيب عثمان عمرو بن حبر العثمانية :  .٤٩

  هـ .١٤١١
  هـ .١٤١٥، دار الشروق ، سنة : سيد قطب  يف اإلسالم جتماعيةالعدالة اإل .٥٠
األندلسي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل سنة  بن عبدر ربهأمحد بن حممد العقد الفريد :  .٥١

  هـ .١٤٠٤
  م .٢٠٠٩، مكتبة اجليل اجلديد ، الطبعة األوىل سنة  املقبليصاحل بن مهدي العلم الشامخ :  .٥٢
  ، دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت . مود بن أمحد العيينعمدة القاري : حم .٥٣
، مؤسسة الرسالة  بن الوزيرحممد بن إبراهيم :  والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم العواصم .٥٤

  هـ .١٤١٥_ بريوت ، الطبعة الثالثة سنة 
  بريوت . ، دار مكتبة احلياة _ اخلزرجيأمحد بن القاسم عيون األنباء يف طبقات األطباء :  .٥٥
 هـ .١٤٠٢، دار الفكر ، سنة  غريب احلديث : أبو سليمان اخلطايب .٥٦
العسقالين ، دار املعرفة _ بريوت ، سنة  بن حجرأمحد فتح الباري شرح صحيح البخاري :  .٥٧

  هـ .١٣٧٩
  . هـ١٤١٢مكتبة التوحيد _ القاهرة ، الطبعة األوىل سنة  ، الفنت : نعيم بن محاد .٥٨
  م .١٩٨٨دار ومكتبة اهلالل _ بريوت ، سنة  ، حيىي البالذري فتوح البلدان : أمحد بن .٥٩
  هـ .١٤٠٣مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل سنة  ، بن حنبلأمحد فضائل الصحابة :  .٦٠
  خمطوط . ، فوائد أيب بكر : أمحد بن يوسف النصييب البغدادي .٦١
يب _ بريوت ، الطبعة اجلزري ، دار الكتاب العر  بن األثريأبو احلسن علي ا الكامل يف التاريخ : .٦٢

 هـ .١٤١٧األوىل سنة 
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  م .١٩٨٣دار الشروق _ بريوت ، الطبعة الثالثة  ، كتب وشخصيات : سيد قطب .٦٣
، دار الكتاب العريب _ بريوت ، الطبعة  الزخمشريأبو القاسم حممود بن عمرو الكشاف :  .٦٤

  هـ .١٤٠٧الثالثة سنة 
هـ ١٤١٤بريوت ، الطبعة الثالثة سنة  ، دار صادر _ بن منظورحممد بن مكر  لسان العرب :  .٦٥

.  
  مركز أهل البيت ع للدراسات اإلسالمية . ، املؤيديجمد الدين بن حممد لوامع االنوار :  .٦٦
دار الوعي _ حلب ، الطبعة األوىل سنة  ، بن أمحد التميمي اجملروحني : حممد بن حبان .٦٧

  هـ .١٣٩٦
  هـ .١٤١٦جممع امللك فهد ، سنة ،  ميةتي عبد احلليم بن بنأمحد أبو العباس جمموع فتاوى :  .٦٨
  . بريوتالقرطيب األندلسي ، دار الفكر _  بن حزمأبو حممد علي بن أمحد :  باآلثار احمللى .٦٩
  ، خمطوط . احمليط بأصول اإلمامة : أيب احلسني علي بن احلسني الزيدي .٧٠
 سنة دار الفكر _ دمشق ، الطبعة األوىل ، خمتصر تاريخ دمشق : أبو الفضل األنصاري .٧١

  هـ .١٤٠٢
  املطبعة احلسينية املصرية ، الطبعة األوىل .  ، املختصر يف أخبار البشر : أبو الفداء عماد الدين .٧٢
وزارة األوقاف القطرية ، الطبعة األوىل سنة  ، املخلصيات : حممد بن عبد الرمحن البغدادي .٧٣

 هـ .١٤٢٩
  . ، املسعوديعلي بن احلسني مروج الذهب :  .٧٤
دار الكتب العلمية ،  ، صحيحني : احلاكم حممد بن عبد اهللا النيسابورياملستدرك على ال .٧٥

  هـ .١٤١١الطبعة األوىل سنة 
دار املأمون للرتاث _ دمشق ، الطبعة األوىل  ، مسند أبو يعلى املوصلي: أمحد بن علي املوصلي .٧٦

 هـ .١٤٠٤سنة 
بعة األوىل سنة مؤسسة الرسالة ، الط ، مسند أمحد بن حنبل : أمحد بن حنبل الشيباين .٧٧

  هـ .١٤٢١
مكتبة اإلميان _ املدينة ، الطبعة األوىل  ، مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن راهويه املروزي .٧٨

  هـ .١٤١٢سنة 
، مكتبة العلوم واحلكم ، الطبعة األوىل  مسند البزار : أبو بكر أمحد بن عمرو العتكي البزار .٧٩

  هـ .٢٠٠٩
 هـ .١٤١٣، مركز خدمة السنة ، الطبعة األوىل سنة  ميمسند احلارث : احلارث بن حممد التمي .٨٠
 هـ .١٤١٩، دار هجر ، الطبعة األوىل سنة  مسند الطيالسي : سليمان بن داود الطيالسي .٨١
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  هـ .١٤٠٩، مكتبة الرشد ، الطبعة األوىل سنة  مصنف بن أيب شيبه : أيب بكر بن أيب شيبه .٨٢
، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية سنة  مصنف عبدالرزاق : عبد الرزاق بن مهام الصنعاين .٨٣

  هـ .١٤٠٣
  هـ .١٤١٩، دار العاصمة ، الطبعة األوىل سنة  املطالب العالية : أمحد بن حجر العسقالين .٨٤
 هـ .١٤١٨، دار ابن اجلوزي ، الطبعة األوىل سنة  معجم ابن األعرايب : أبو سعيد ابن األعرايب .٨٥
  ، دار احلرمني _ القاهرة . ينالطرباسليمان بن أمحد املعجم األوسط :  .٨٦
 هـ .١٩٩٥بريوت ، الطبعة الثانية سنة  –، دار صادر  معجم البلدان : ياقوت احلموي .٨٧
  هـ .١٤١٥، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية سنة  املعجم الكبري : سليمان بن أمحد الطرباين .٨٨
  . ، خمطوط املعراج كشف اسرار املنهاج : عزالدين بن احلسن .٨٩
  هـ .١٤٠٢، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية سنة  الفسوييعقوب بن سفيان والتاريخ :  املعرفة .٩٠
  عبد اجلبار ، . املغين يف أبواب التوحيد والعدل : قاضي القضاة .٩١
  بريوت . –، دار املعرفة  األصفهاين علي بن احلسني مقاتل الطالبيني : أيب الفرج .٩٢
اجلوزي ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،  القيم نبحممد  والضعيف : الصحيح يف املنيف املنار .٩٣

  هـ .١٣٩٠األوىل سنة  الطبعة 
  هـ .١٤٠٦، جامعة حممد بن سعود ، الطبعة األول  تيمية عبداحلليم بنأمحد منهاج السنة :  .٩٤
  هـ .١٤٠٦بريوت ، سنة  –األصبحي ، دار إحياء الرتاث العريب  موطأ مالك : مالك بن أنس .٩٥
  هـ .١٣٨٢بريوت ، الطبعة األوىل سنة  –، دار املعرفة  الذهيبس الدين مشميزان اإلعتدال :  .٩٦
 هـ .١٤١٣، دار احلديث مصر ، الطبعة األوىل سنة  الشوكاينحممد بن علي نيل األوطار :  .٩٧
سنة ، الطبعة األوىل ، مكتبة ابن تيمية  وبل الغمام على شفاء األوام : حممد بن علي الشوكاين .٩٨

 . هـ١٤١٦
 هـ .١٣٩٤القاهرة ، سنة   –عمرو الشيباين ، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية اجليم : أبو  .٩٩
 مفتاح السعادة : علي بن حممد العجري ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي ، سنة . .١٠٠
  جامع األصول : ابن األثري اجلزري ، ممكتبة احللواين ، الطبعة األوىل . .١٠١
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